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Nieuws van de Vereniging van Automobieltechnici ATC

Frisse adem voor oude trucks en bussen

“Niet kakelen maar
eieren leggen”
Euro 1, 2 of 3-trucks achteraf op Euro 4 of
zelfs 5-niveau brengen? “Het kan”, zegt
Jan Buyvoets van BT Industrial. Hoe het
werkt en of het een aantrekkelijke ‘business case’ is, legde hij uit aan de ATCleden van Amsterdam-Kennemerland.
26 Jaar werkte IT-er Jan Buyvoets
voor dezelfde baas. Toen begon hij
voor zichzelf, kwam in contact met
het Zweedse ETG en is nu onder de
naam BT Industrial vertegenwoordiger voor dat bedrijf in de
Benelux. Het product dat hij aan de
man brengt is een retrofitinstallatie die oude trucks en bussen op
Euro 5-niveau brengt.
“Er wordt veel gepraat”, vindt
Buyvoets. “Over te veel milieuvervuiling, over broeikasgassen, over
fijnstof, over 5000 mensen die jaarlijks vroegtijdig overlijden en over
het stilleggen van bouwprojecten.
Maar er wordt heel weinig gedaan.”
Staatssecretaris Van Geel is het met
hem eens. Hij riep al eens tamelijk
wanhopig uit: “De technieken zijn
er, het bedrijfsleven kan leveren.
Doe wat!”
Goed, en dus ging Buyvoets aan de
slag. Zijn motto: “Niet kakelen
maar eieren leggen!” Hij begon met
het bestuderen van allerlei onder-

“Inbouwruimte is het grote probleem”, zegt Jan Buyvoets. De
ureumtank in zijn handen heeft zich
in de meest merkwaardige bochten
moeten wringen om in een Den
Oudsten-bus van de RET te passen.

1

zoek en kwam tot de conclusie dat
de verwachte bijdrage van het verkeer aan de PM-uitstoot in 2010
zo’n 27% zal zijn. Bij de NOx-uitstoot speelt het verkeer een nog
grotere rol: 67%. Het verkeer dus,
en omdat het nu eenmaal diesels

zijn die het meeste PM en NOx uitstoten concentreerde Buyvoets zich
daarop.
Eerst maar eens zien hoe de truckfabrikanten te werk gaan. Voor hun
nieuwste motoren kennen zij twee
wegen om aan de huidige strenge
Euro 4-normen te voldoen. MAN en
Scania kiezen ervoor om met EGR
de verbrandingstemperatuur te
beperken, zodat de motor vrijwel
geen NOx produceert. Met het
‘roet’ (PM) dat bij die lagere temperatuur onvermijdelijk wel wordt
geproduceerd, rekenen ze af in een
roetfilter. Mercedes, Volvo, Renault,
Iveco en DAF kiezen voor de andere
weg, de SCR-katalysator met
AdBlue-toevoeging. Hun motoren
werken met een hoge verbran-

dingstemperatuur. Daardoor hebben ze geen last van PM maar juist
wel van NOx. In een driewegkatalysator van een benzine-motor wordt
NOx gereduceerd. Maar omdat een
diesel nu eenmaal met een luchtovermaat werkt, is NOx-reductie
daar minder eenvoudig. Vandaar
de injectie met AdBleu (een ureumoplossing). Dat werkt als reductiereagens in de SCR-katalysator.

80 RET-bussen
Gewapend met deze kennis is het
niet moeilijk te bedenken hoe een
retrofitsysteem voor een Euro 1, 2
of 3-truck er uit zou moeten zien.
Zo’n motor produceert zowel teveel
PM als te veel NOx en kan dus alleen aan de huidige eisen voldoen
als een combinatie van de twee
emissietechnieken wordt toegepast.
En dat is precies wat het Zweedse
bedrijf ETG doet. Het laat de uitlaatgassen van zo’n oude motor
eerst door een roetfilter stromen
en daarna door een SCR-katalysator.
De Zweden bouwden een proefopstelling met een DAF GS 200-motor
en de resultaten waren indrukwekkend. De uitstoot van NOx en van
PM, maar ook van CO en HC waren
royaal onder de toekomstige Euro
5-norm. Ook de RDW was onder de
indruk en certificeerde de oude
Euro 2-DAF-motor met ETG-installatie als Euro 5-aggregaat.
Buyvoets ging met de installatie de
boer op en stuitte op veel interesse
bij openbaarvervoerbedrijven. Dat
dankte hij niet alleen aan de prestatie van het ETG-systeem, maar
ook aan de manier waarop het systeem is bij te regelen en te controleren. Dat gebeurt namelijk op afstand. De zogenaamde Transporterunit van het emissiesysteem verzamelt alle relevante NOx-promillages en geïnjecteerde hoeveelheden
AdBlue. Die worden via GPRS verzonden en zijn meteen online
beschikbaar.
De Rotterdamse RET aarzelde niet.
Het liet 7 bussen ombouwen, sleepte een Europese subsidie binnen
om de pijn van de 20.000 euro
kostende aanschaf en inbouw te
verzachten en laat voor het einde
van het jaar nog eens 73 bussen
ombouwen. Ook met andere busondernemingen is Buyvoets
inmiddels in gesprek.
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Euro 5 systeem, schematisch
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Het Euro 5-retrofitsysteem van het Zweedse bedrijf ETG bestaat uit een roetfilter en een SCR-katalysator. Het zogenaamde Transporter-systeem maakt het
mogelijk alle relevante meetwaarden online uit te lezen en zonodig bij te
regelen.
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Het Transporter-systeem geeft alle
relevante emissiewaarden online.
Openbaarvervoerbedrijf RET houdt
haar bussen zo continu in de gaten.
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Dankzij roetfilter en SCR-katalysator voldoet de van origine Euro 2 DAF GS
200 M MkII aan Euro 5. Voor de duidelijkheid, de stationary cycle is de thans
nog toegestane 13 punten test. Voor Euro 5 is de transient cycle verplicht.
Die geeft een beter beeld van de uitstoot van een motor bij veelvoorkomend
gebruik.

Enthousiasme en vragen
Bij de goederenvervoerders kregen
Buyvoets’ voorstellen in eerste instantie een minder warm onthaal.
“Wat brengt het mij”, was steevast
hun eerste vraag. “Schone lucht”,
antwoordde Buyvoets dan. “Daar
kan mijn schoorsteen niet van roken”, hoorde hij dan keer op keer.
En dus schreef Buyvoets de staatssecretaris een briefje. “Kom eens
praten”, antwoordde die. “Ik wil
niet kakelen, maar eieren leggen is
te duur”, zei Buyvoets. “Oké, dan
gaan we niet alleen roetfilters,
maar ook retrofit Euro 4 en 5 stimuleren, wacht maar tot Prinsjesdag.” Met die toezegging op zak is
Buyvoets nu in een vergevorderd
stadium van onderhandeling met

een grote vervoerder. “Ik mag nog
niet zeggen met wie, maar ik kan
jullie wel vertellen dat het om duizenden trucks gaat.”
Behalve enthousiasme maakt
Buyvoets onder de ATC-ers ook tal
van vragen los: “Vervoerders kijken
naar de allerlaatste tiende cent per
kilometer. Denk je werkelijk dat zij
iets extra’s willen uitgeven, ook al
is het dan gesubsidieerd, voor schonere uitlaatgassen?” Buyvoets
denkt van wel: “Deze vervoerder
kijkt verder. Hij gaat zijn schone
uitlaatgassen als marketinginstrument gebruiken. Misschien wel
door levensgroot op zijn trucks te
zetten: ‘Dit voertuig voldoet nu al
aan de uitlaatgaseisen van 2009!’.”
Ook op technisch gebied hebben de

ATC-ers nog tal van vragen: “Wat
voor testcyclus is er gebruikt bij de
DAF GS 200-meting? Was de lijnpomp opnieuw afgesteld? Voorziet
de installatie in het verwarmen
van de ureumoplossing, die bevriest immers onder de –11 °C?
Hoe wordt het roetfilter geregenereerd? Is er speciale motorolie nodig en verbruiken die oude trucks
niet te veel olie? Is de uitlaatgastemperatuur van een stadsbus wel
hoog genoeg om de reductiereactie
in de SCR-katalysator op gang te
brengen?” En: “Is er geen koppeling
met het motormanagement? Vanaf
oktober volgend jaar is die immers
verplicht om het motorvermogen
te kunnen terugschroeven bij een
lege AdBlue-tank.”

Geen windeieren
Niet op alle vragen heeft Buyvoets
een panklaar antwoord.
Desondanks is hij zeker van zijn
zaak: “Let op, in de komende jaren
gaan er echt eieren gelegd worden.
Anticipeer daar op en kijk wat uw
bedrijf kan betekenen bij inbouw
en onderhoud van dit soort systemen.” Dat advies wordt met instemming begroet. Want hoe je er
ook over denkt, inspelen op de uitdagingen van de toekomst heeft
nog nooit iemand windeieren
gelegd.
●

Erwin den Hoed
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