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De randstad en de dichtbevolkte steden zijn in
rep en roer. Uit satellietbeelden is gebleken dat
de grenswaarden voor de fijne stofdeeltjes en
stikstofoxiden in de lucht dermate worden over-
schreden dat de gezondheid van de bewoners
aldaar in gevaar komt. Oorzaak is de hoge ver-
keersintensiteit of specifieker, het grote aantal
diesels. Naast dit zorgelijke feit confronteren
EU-richtlijnen onze overheid met een stop op
allerlei bouwactiviteiten in deze probleemgebie-
den. De ontwikkeling van de randstad stagneert
daardoor en dat heeft economische gevolgen!
Tijd voor luchtkwaliteitverbeteringsplannen of
verkeersbeperkende maatregelen om de lucht
te klaren. En daar willen bepaalde gemeentes
best met creatieve oplossingen komen, zie de
gedachtenkronkels van Nijmegen om suv’s te
ontmoedigen en ook Amsterdam studeert op
maatregelen. Zet dit werkelijk zoden aan de
dijk of is het meer een doekje voor het bloeden?

Aan het gas
De gemeente Haarlem heeft de zaken voortva-
render aangepakt. Bij het uitschrijven van een
tender voor het openbaar vervoer werd als eis
gesteld dat de dienstregeling uitgevoerd moet
worden met aardgasbussen. Connexxion heeft
deze tender in de wacht gesleept en vervolgens
84 aardgasbussen bij MAN besteld, waarvan er
momenteel 25 al in bedrijf zijn. De overige 59
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Beproefde techniek in MAN aardgasbussen

Uit eigen bodem
Aardgas is in ruime hoeveelheden aanwezig in onze

bodem. Toch laten we het voornamelijk aan onze buur-

landen over om deze schone brandstof te gebruiken

voor mobiliteitsdoeleinden. Het fijnstofprobleem in de

randstad lijkt het tij te keren. De gemeente Haarlem

gaat 84 MAN aardgasbussen voor het openbaar vervoer

inzetten en ook in Gelderland rijden eind van dit jaar

zeven MAN CNG Lion’s City G op het traject Ede-

Wageningen. AMT bekeek de techniek.

Foto’s: MAN truck & bus

worden binnenkort afgeleverd.
De stap van de gemeente Haarlem is een logi-
sche én een rationele. Aardgas is immers in
ruime hoeveelheden beschikbaar, het komt uit
eigen bodem, de voorraden zijn voldoende voor
de komende 60 jaar, de techniek heeft zich
inmiddels bewezen en de motoren zijn stil en
relatief schoon.

Met name die drie laatste aspecten maken
aardgas zeer geschikt voor stadsvervoer en
beperkt regionaal vervoer. Zeker omdat derge-
lijke voertuigen iedere werkdag terugkeren in
de remise en daar centraal getankt kunnen wor-
den. Dat is een must, omdat een landelijk dek-
kend ‘tanknetwerk’ voorlopig nog ontbreekt.
Kijken we naar de emissiegrenswaarden dan is
het verhaal ook snel verteld. Op alle fronten
presteert de aardgasmotor zelfs beter dan een
Euro 5 diesel. De NOx- en partikel-uitstoot zijn
met 0,40 g/kWh en 0,005 g/kWh uitzonderlijk
laag. Voor de huidige generatie dieselmotoren
(Euro 4) zijn deze waarden respectievelijk 3,5 en
0,03 g/kWh. Slimme jongens dus die beleidsma-
kers in Noord-Holland!
Hoewel, onze nabije ‘buren’ zijn ons jaren gele-
den al voorgegaan. In Europa heeft MAN meer
dan 2.500 standaard MAN bussen geleverd, het
grootste deel daarvan (900) rijdt in Duitsland.
Zweden en Portugal zijn ook goede afnemers.

Twee versies
MAN kan twee aardgasmotoren leveren, de
E2866 DUH03 en de E2876 LUH01. Beide zijn
afgeleid van de D28 dieselmotor. Zuigers en
uiteraard cilinderkop zijn aangepast aan CNG-

Connexxion verzorgt per april van dit jaar het streekvervoer in Haarlem en IJmuiden met 84 MAN Lion’s
City lagevloerbussen voorzien van aardgastractie. De bussen zijn bijzonder stil en stoten minder NOx en
fijnstof uit en zijn dus uitmate geschikt voor intensief stadsvervoer.
Foto: Connexxion
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ke brandstofverbruik bedraagt 224 g/kWh DAEQ
(1 g/kWh DAEQ komt overeen met 42,7 kJ/kWh).
Deze krachtbron wordt gebruikt voor de
Connexxion bussen. De bussen in aardgasuit-
voering zijn iets zwaarder dan de diesels (het
gewicht van de tanks bedraagt 600-700 kg)
waardoor ze iets trager zijn. Desondanks heb-
ben proefritten uitgewezen dat ze in aardgas-
vorm voldoen aan de eisen van het busbedrijf.
Hogere prestaties levert de E2876 LUH01.
Hiervan is de slag met 11 mm toegenomen, de
boring bleef gelijk hetgeen een compressiever-
houding oplevert van 1:12 en een motorinhoud
van 12,8 liter. Verder is deze motor voorzien
van een turbo en een intercooler en kent de ver-
branding een zogenaamde mager/mix verhou-
ding, hetgeen betekent dat de λ-regeling pen-
delt tussen de 1 en 1,7. Het uitlaatsysteem is
voorzien van een oxidatiekatalysator.
Deze motor levert 228 kW (310 pk) bij 2.000
t/min en 1.250 Nm tussen de 1.000 en 1.700
t/min. Het specifieke brandstofverbruik
bedraagt 210 g/kWh DAEQ. Deze krachtbron

verbranding. Het betreft liggende motoren, spe-
ciaal ontwikkeld voor lagevloerbussen.
De E2866 DUH03 heeft een cilinderinhoud van
12 liter, voortkomend uit een slag van 155 mm
en een boring van 128 mm. De compressiever-
houding bedraagt 1:11 hetgeen voor een CNG
motor relatief laag is. Het betreft een atmosferi-
sche motor met een λ=1 regeling en een drie-
wegkatalysator. De motor levert 180 kW (245
pk) bij 2.200 t/min, het maximum koppel
bedraagt 880 Nm tussen de 1.000 en 1.300
t/min. In vergelijking met een diesel levert de
krachtbon duidelijk in op koppel. Het specifie-

▼

wordt veelal gebruikt voor de verlengde bussen
en daar waar het (openbaar) vervoer door berg
en dal gaat zoals bijvoorbeeld in Gelderland
waar de BBA zijn keuze heeft laten vallen op de
E2876 LUH01 voor de Lion City G.

Veel standaard componenten
De aardgasmotoren zitten gewoon in het stan-
daard programma van MAN. De motoren wor-
den in de productielijn van de D28 opgebouwd.
MAN heeft veel standaard automotive (12 V)
Otto-producten gebruikt in de krachtbronnen.
Zo is het motormanagement afkomstig van
Bosch. Deze ME7-CNGO wordt ook voor veel per-
sonenauto’s toegepast, en is voor aardgasge-
bruik gemodificeerd. Alle relevante gegevens
van sensoren, zoals temperatuur, toerental,
druk, λ-waarde, en gevraagd vermogen worden
verzameld in deze rekenkast. De ME7-CNGO
stuurt vervolgens de inspuiting, ontsteking, tur-
bodrukregeling en smoorklep aan.
Net zoals het motormanagement zijn de
inspuitventielen ook afkomstig uit de reguliere
automotive-industrie. MAN past een soort
sequentiële inspuiting toe, dit betekent dat
iedere cilinder zijn eigen twee inspuitventielen
heeft. Waarom twee? Om aan de benodigde
opbrengst te komen en om 24V (twee exempla-
ren in serie) voedingsspanning mogelijk te
maken.
De inspuitventielen spuiten net onder de
smoorklep het gas in de centrale inlaatbuis. De
ventielen worden elektromagnetisch be-
krachtigd. Het motormanagement bepaalt de
duur van de bekrachtiging en daarmee de hoe-
veelheid ingespoten brandstof.
De inspuitdruk bedraagt maximaal 8,5 bar. Om
tot die waarde te komen wordt de tankdruk
(200 bar) gereduceerd tot de inspuitdruk. Het
gehele brandstofsysteem is beveiligd met druk-
en temperatuursensoren om te voorkomen dat
de drukken buiten de ingestelde waarden
komen.
Om veilig aan het voertuig te kunnen sleutelen
moet de monteur het lagedruksysteem via een
apart ventiel afblazen. Hiervoor moet de werk-
plek zijn voorzien van een aparte afvoerleiding
die 1 meter boven het dak uitmondt.
Ook de brandstoftanks hebben dergelijke ventie-
len. Uiteraard zijn de tanks beveiligd met een
overdrukventiel dat in kritische situaties opent
om de brandstof gecontroleerd af te blazen.

Negen tanks aan boord
Een lastig probleem bij aardgas is de opslag.
Eerste vereiste is om het aardgas te comprime-
ren omdat het bij atmosferische druk een veel
te geringe energiedichtheid heeft om een prak-
tische actieradius te genereren. Misschien heeft
u wel eens plaatjes gezien van voertuigen die in
de oorlog op gas reden. Deze hadden een grote
ballon boven op het dak waar de brandstof in
werd opgeslagen. De actieradius (en veiligheid)
was heel beperkt.

MAN heeft twee aardgasmotoren in het programma: de E2866 DUH03 en E2876 LUH01. Beide zijn lig-
gende zescilinders, afgeleid van de D28 dieselmotor en speciaal ontwikkeld voor lagevloerbussen.

Aan de rechter voorzijde pal naast de entree,
bevindt zich de vulaansluiting met beveiligingen
zoals een afsluitbeveiliging en smeltzekering voor
gecontroleerd afblazen. Indien gebruik gemaakt
wordt van een fast-fill-installatie (met een buffer
voorraad) bedraagt de vultijd 3 tot 6 minuten en
is daarmee vergelijkbaar met het tanken van een
dieselbus.

Boven op het dak liggen negen tanks met een
afzonderlijke inhoud van 181 liter gecomprimeerd
(200 bar) aardgas. Dit geeft de bus een actieradius
van circa 450 kilometer, hetgeen voor stadsver-
voer voldoende is.

Momenteel ontbreekt het nog aan een adequate
infrastructuur om snel aardgas te kunnen tanken.
Connexxion heeft voor eigen gebruik een fast-fill-
installatie met buffer gebouwd waarmee een bus
in dezelfde tijd getankt wordt als de dieselbus.
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Werkplaats en
Aardgasvoertuigen zijn in de
meeste werkplaatsen tot nu toe
een onbekend verschijnsel. De
aardgasbussen van Connexxion
gaan in onderhoud bij de Haar-
lemse vestiging van Techno Ser-
vice Nederland (TSN). Dit bedrijf
onderhoudt en beheert de
wagenparken van diverse open-
baarvervoerbedrijven, grote
transportondernemingen en tou-
ringcar- en taxibedrijven.
Helemaal onbekend is dit bedrijf
niet met aardgasvoertuigen. Al in
de jaren negentig participeerde
TSN in een Utrechts project met
een aardgasbus. Dit bleek geen
succes omdat de motor niet
100% was aangepast voor aard-
gastractie. De omgebouwde die-
sel kampte onder andere met
koelingsproblemen. Momenteel
heeft TSN 38 aardgastaxi’s in
onderhoud. Dit betreffen OEM
Sprinter busjes en E-klasse perso-
nenauto’s.
Voor de 84 MAN-bussen die bin-
nenkort geregeld de werkplaats
zullen bezoeken heeft men wel
de nodige maatregelen moeten
treffen. In zekere zin kwam het
tijdstip goed uit. TSN had name-
lijk besloten de huidige repara-
tiewerkplaats aan de Leidsevaart
te verhuizen naar de al bestaan-
de locatie in de Waarderpolder.
De eerstgenoemde ligt middenin
een woonwijk en dat bleek op
lange termijn geen gelukkige
keuze. De locatie in de
Waarderpolder wordt nu ver-
groot en geschikt gemaakt voor
onderhoud, reparatie en schade-
herstel aan de openbaarvervoer
voertuigen.

Methaan snuffelaar
Voor het stallen en onderhouden
van CNG-voertuigen dienen
werkplaats en betrokken perso-
neel aan de nodige eisen te vol-
doen. Deze zijn opgetekend in de
Publicatiereeks Gevaarlijke
Stoffen (PGS) 26 “Veilig stallen en
repareren van motorvoertuigen”.
Speerpunten van deze norm zijn:
aardgas is lichter dan lucht en
aardgas wordt onder hoge druk
(200 bar) opgeslagen.
TSN heeft bij de verbouwing en
inrichting van de werkplaats de

Tegenwoordig wordt het gas gecomprimeerd tot
een waarde van 200 bar, we praten dan over
Compressed Natural Gas of CNG. Er bestaat nog
een variant en wel het Liquified Natural Gas of
LNG. Hierbij is de massa zover afgekoeld dat het
gas vloeibaar wordt. Voordeel hiervan is dat de
energiedichtheid concurrerend is met de huidi-
ge vloeibare brandstoffen, nadeel is dat er
eigenlijk nog geen (betaalbare) tanks op de
markt zijn.
Bij CNG is er een fors opslagvolume nodig voor
een acceptabele actieradius. De bussen van
Connexxion hebben negen tanks van 181 liter
op het dak liggen, goed voor een actieradius van
circa 450 km. Ze geven de bus een meergewicht
van 600 tot 700 kg. En die tanks bepalen voor

een groot deel de meerprijs van € 40.000,- tot 
€ 50.000,- voor een aardgasbus.
De tanks zijn leverbaar in drie verschillende uit-
voeringen, namelijk staal, aluminium en com-
posiet. Het rijtje loopt op in aanschafprijs en af
in gewicht. Connexxion en BBA hebben beide
voor de duurdere composiet variant gekozen.
Ondanks de meerkosten denken de milieube-
wuste vervoersmaatschappijen de aardgasbus
terug te kunnen verdienen. Belangrijk criteri-
um hierbij is wel dat het aardgas vrijgesteld
moet blijven van brandstofbelasting en daar-
mee legt men het succes in handen van de over-
heid. ●

Hans Doornbos

Het brandstofsysteem is voorzien van allerlei sensoren om het
motormanagement te voeden met de juiste informatie. Hier ziet
u een druk- en temperatuursensor. De inspuiting wordt verzorgd
door 12 ventielen waarbij er voor iedere cilinder twee in serie
zijn geschakeld.

Nog een veiligheid in het systeem: het lagedrukventiel is
geplaatst in de lagedrukleiding naar het mengstuk. Het ventiel
opent pas bij 80 t/min, daaronder sluit het en zorgt dan voor
een 100% afsluiting. Reden om deze in het circuit op te nemen
is dat de inspuitventielen geen absolute dichting hebben. Daar-
achter ziet u het overdrukventiel, deze is afgesteld op 10 bar.

Hier ziet u het mengstuk met maar liefst 12
inspuitventielen. Deze spuiten per twee in en men-
gen zo lucht en aardgas in de centrale inlaatbuis.

Bijkomend voordeel van aardgastractie is dat deze
brandstof ook gebruikt kan worden voor het ver-
warmingssysteem. Dit geeft een schonere verbran-
ding en een betrouwbaarder werking dan bij die-
sel- of benzinegebruik.

Aan het leidingwerk worden hoge eisen gesteld,
het moet absoluut dicht zijn en bestand tegen
hoge drukken.
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hulp ingeroepen van Zero-e. Dit
consultancy bedrijf (www.zero-
e.nl) is gespecialiseerd in alles
wat te maken heeft met het om-
gaan met CNG-voertuigen, dus
van het opleiden van personeel
tot het inrichten van de werk-
plaats aan toe.
Allereerst moet de werkplek zijn
ingericht op het weglekken van
het gas. In de praktijk betekent
dit dat er voldoende dakventila-
tie aanwezig moet zijn omdat
aardgas lichter is dan lucht. In de
meeste werkplaatsen zijn de ven-
tilatiemogelijkheden in de hoge-
re gedeelten van het gebouw
vaak gedicht vanwege koude- en
stookproblemen.
In de verbouwde werkplaats
komt gestuurde ventilatie. Men
plaatst zogenaamde methaan
melders boven de bussen, die op
het moment dat er aardgas vrij-
komt de Explosie Proof gestuurde
dakluiken openen in het hoogste
gedeelte van de werkplaats.
Eventuele ontstekingsbronnen in
ruimten waar het aardgas moge-
lijk kan komen worden ook door
deze snuffelaars uitgeschakeld.

Training personeel
Al het werkplaatspersoneel krijgt
een training in het veilig omgaan
met CNG-voertuigen. Belangrijk

personeel voorbereiden op aardgastechniek

hierbij is de 200 bar gasdruk in
het hogedrukgedeelte van het
systeem. Weliswaar hebben de
monteurs ervaring met het hoge-
druksysteem van de moderne die-
sel. Verschil met de aardgasinstal-
latie is echter dat indien een
hogedrukkoppeling wordt losge-
draaid het uren duurt voordat de
druk van het systeem is (lege
tank). Bij een diesel valt deze
direct weg. Ander vervelend
aspect is dat een losgedraaide
RoestVastStalen CNG-leiding zich

gedraagt als een los liggende
tuinslang bij openstaande kraan:
alle energie die in het comprime-
ren van het gas is gestopt komt
bij het expanderen vrij!
Verder krijgen de mannen van de
werkvloer uitleg over alle belang-
rijke eigenschappen van aardgas
en worden de veiligheidsaspecten
uitvoerig belicht. Alle werkplaat-
smedewerkers bij TSN Haarlem
hebben deze training doorlopen.
Maar dan zijn we nog niet aan
het sleutelen. TSN heeft verder
vijf meewerkende eerste senior
monteurs laten opleiden voor het
daadwerkelijk servicen van de
bussen. Centraal hierin stond een
‘fit’cursus. Hierbij kregen ze trai-
ning in het maken van hogedruk-
verbindingen (tot 1.000 bar) met
de juiste materialen. Swagelok
Nederland (www.swagelok.com)
uit Waddinxveen heeft de fitcur-
sus verzorgd. De cursus werd
afgesloten met een examen en
daaropvolgend het uitreiken van
een certificaat. Via de importeur,
MAN truck & bus in Vianen, kre-
gen deze vijf een training om de
techniek van de bussen onder de
knie te krijgen. Het is de bedoe-
ling dat deze ‘gasexperts’ hun
kennis overdragen op de overige
monteurs.
Voor het uitlezen van de elektro-
nica volstaat de CATS-diagnose-
tester van MAN. De aardgasbus is
een standaard product in het

Voor de allround dieselmonteur zal het even slikken zijn op het moment dat
de motorkap wordt geopend. Een gedegen opleiding bij de importeur moet
hem de basis aardgastechnieken bijbrengen. De bus kan gewoon met het
bestaande diagnose-apparaat CATS van MAN worden geserviced.

MAN-programma en derhalve al
opgenomen in de software van
de tester.
De schadeafdeling krijgt de
boodschap om de spuitcabine-
temperatuur niet boven de 60ºC
te laten komen wanneer de bus-
sen worden gespoten. De werk-
plaats krijgt een speciale service-
bus die is ingericht om noodrepa-
raties aan de bussen te kunnen
uitvoeren. Deze is ook uitgerust
met een aardgastank om een
gestrande bus zonder brandstof
weer in beweging te krijgen.
Volgens Nico Tol, technisch ma-
nager bij TSN, heeft het bedrijf
ongeveer €100.000,- moeten
investeren om de aardgasbussen
veilig te kunnen servicen. ●

Indien er aan de motor wordt gesleuteld moet het lagedruk deel afgeblazen
worden. U ziet de afblaasleiding (daar waar ook het overdrukventiel op is
aangesloten) boven tegen het compartiment.

Het maken van betrouwbare, gas-
dichte verbindingen en het buigen
van RoestVastStalen leidingen zijn
belangrijke vaardigheden die een
toekomstige CNG-monteur moet
beheersen. Een gedegen opleiding
blijkt onontbeerlijk.
Foto: Swagelok Nederland

Bent u geïnteresseerd in alter-
natieve motorbrandstoffen,
dan vindt u op www.amt.nl
nuttige informatie waaronder
een interessant artikel over
de Nonox-aardgasmotor
(Autotechnisch archief,
rubriek Brandstoffen, subru-
briek Alternatieve brandstof).
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