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REPORTAGE
Zeven universiteiten studeren op schone Autorickshaw

Team Hogeschool Arnhem Nijmegen wint Hybrid Tuktuk Battle

Door de grote steden van India knetteren miljoenen Autorickshaws, beter bekend als

Tuktuk’s. Die driewielige taxi’s worden aangedreven door supervervuilende tweetakt-

motortjes en iets schonere viertakten. Als ergens milieuwinst te halen is, dan is het

hier wel. Maar dat moeten de Tuktuk-chauffeurs dan wel kunnen betalen. Zie daar de

opdracht voor de teams van zeven hogescholen en universiteiten in de Hybrid Tuktuk

Battle. AMT volgde een winnend team.

Wedstrijdorganisator Enviu heeft gezorgd voor
zeven Tuktuk’s. Ze zijn allemaal 10 tot 15 jaar
oud. De vier tweetakt driewielers komen naar
Nederland. De drie viertakten gaan naar uni-
versiteiten in India. De Nederlandse Tuktuks
zijn voor de Hanzehogeschool Groningen, de
TU Delft, de TU Eindhoven en de Hogeschool
Arnhem Nijmegen. Opdracht voor alle zeven
studententeams: “Ontwikkel een ombouwset
die de CO2-uitstoot en de vervuilende emissies
van je Tuktuk drastisch vermindert”.
Heel mooi, maar de organisator zit niet te
wachten op high tech oplossingen, die in de 
Indiase praktijk onbetaalbaar zijn. Daarom een
paar aanvullende voorwaarden: “De ombouw-
set moet de economische positie van Tuktuk-
chauffeurs verbeteren door lagere brandstof-
kosten”. En: “De ombouwset mag in serie
maximaal 600 euro kosten”. Tenslotte eist de
organisatie van de studenten een businessplan.
Daarin moet het team haarfijn uitleggen hoe
ze die serieproductie aan de man gaan brengen.

Stoppen met spoelen
Het Han’ds on Ecotuk-team van de Hogeschool
Arnhem Nijmegen telt vijf afstudeerders, twee
stagiaires en een begeleider van het lectoraat.
Zodra het team zijn Tuktuk in handen heeft,
ontdekken ze dat het Indiase Bajaj-motortje
een exacte kopie is van een hier bekend 145
cm3 Piaggio-blokje. Dat maakt de onderdelen-
voorziening een stuk eenvoudiger.

Voor de studenten zich verder verdiepen in de
techniek, denkt het HAN-team na over de situ-
atie van de Indiase Tuktuk-chauffeur. Werkda-
gen van 12 uur. Omzet: 12 euro per dag.
Benzinekosten: circa 8 euro. En er is nog een
euro nodig voor huur van de Tuktuk. Zo blijft
er na twaalf uur taxirijden 3 euro over om van
te leven. Een werkdag van 12 uur is pittig,
maar de Tuktuk maakt dagen van 24 uur. De
andere twaalf uur is hij in gebruik bij een
tweede chauffeur. Tijd voor dagje onderhoud
in de garage is er niet en hoewel Indiase over-
heden liever viertakt Tuktuks zien, zweren de
chauffeurs bij de eenvoud van een tweetakt.
Als het HAN-team aan zijn ‘tuk’ gaat meten,
zien de studenten ook meteen het grote na-

Geboorte van
de EcoTuk

Avontuur in India. 
Het HAN-team met van

links naar rechts: 
Ruben Antvelink, 

Gholan Farman, Frank
Schouten, Patrick 
Hendriks, Bernard

Spath, Jeroen Visscher
en Rick Schuurman

(niet op de foto). 
In het midden de ster

van het team: de twee-
takt Tuktuk met directe
vloeibare LPG-injectie.

deel van zo’n simpel tweetaktmotortje. Het
spoelt in deellast tot wel 70% van de aange-
voerde brandstof door. Die verbrandt voor een
deel helemaal niet en voor een ander deel on-
gecontroleerd in de hete uitlaat. Daar komen
dan ook enorme hoeveelheden koolmonoxide,
koolwaterstoffen en stikstofoxiden uit vrij.
Juist, voor een beter rendement en minder
emissies moet de motor stoppen met door-
spoelen. Maar hoe doe je dat? Hybridiseren en
het motortje alleen in een gunstig belasting-
toerengebied laten draaien? Te duur en het
lost het probleem niet bij de bron op. Het
team ziet meer in directe injectie. Dan immers
kun je inspuiten als de poorten gesloten zijn.
Dat biedt bovendien de mogelijkheid om te
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werken met een gelaagd mengsel om zo de
motor te ontsmoren. Heel ambitieus! En om-
dat ook in India LPG goedkoper is dan benzi-
ne, doet het team er nog een schepje bovenop.
De Tuktuk van het Han’ds on Ecotuk-team
krijgt directe straalgeleide vloeibare LPG-
injectie.

Race tegen de klok
Het team gaat aan de slag, boort een extra gat
in de cilinderkop, plaatst daarin een wartel en
monteert een 40 bar-pompverstuiver van een
benzinebuitenboordmotor. De Bajaj-carbura-
teur maakt plaats voor een gasklephuis met
gaskleppositiesensor en een aangepast inlaat-
spruitstuk. Er komt een temperatuursensor,
een tankje en pomp voor de smeerolie, een

teit van de oost-Indiase stad Chennai. En daar
zit voor het HAN-team nog een ‘klein’ pro-
bleempje. De Tuktuk mag dan lopen op LDI 
(Liquid Direct Injection) LPG, het brandstofver-
bruik is nog maar 15% lager dan dat van het
origineel.

Partner in India
Terwijl de Tuktuk over de oceaan reist, ge-
bruikt het team de tijd om de injectoraanstu-
ring te verbeteren en de puntjes op de i van het
businessplan te zetten. Dat neemt echt seri-
euze vormen aan. Dat mag ook wel, want vier
teamleden zijn inmiddels afgestudeerd op
vloeibare LPG-injectie voor de tweetakt Tuktuk.
Omdat het concept zo veelbelovend is, neemt
de HAN ze tijdelijk in dienst als speciale mede-
werkers voor dit project. Ze leggen contact met
EG Gas dat 150 LPG-tankstations in de omge-
ving van Calcutta gaat bouwen. Dat Indiase be-
drijf ziet de ombouwsets graag komen en helpt
het team met zijn businessplan. EG Gas kent de

1 = LPG-tank
2 = Brandstofleiding
3 = Brandstoffilter
4 = Injector
5 = Brandstofretourleiding
6 = Druksensor
7 = Elektronisch gasklephuis
8 = ECU
9 = Ontstekingsmodule
10 = Draadboom
11 = Inlaat temperatuursensor
12 = Cilinderkop temperatuursensor
13 = Olietank
14 = Tweetakt Bajaj-motor

Het principe. Een LPG-tank met pomp en een heel
forse injector, omdat vloeibare LPG meer volume
vraagt dan benzine. Een elektronisch gasklephuis in
plaats van de carburateur, smeerolie via het inlaat-
spruitstuk, een temperatuursensor voor tempera-
tuurcorrectie, ontstekingsmodule en een program-
meerbaar motormanagement om het allemaal aan
te sturen.

Rechts naast het motortje het gasklephuis. Links is
de triggerschijf zichtbaar, met daarnaast het motor-
management en een booster om de injectoraanstu-
ring te verbeteren. De tank is groot, 70 liter. De om-
bouwkit moet het doen met een tankje van 20 liter.

Ambitieus: straalgeleide directe vloeibare LPG-
injectie, maar het werkt!

Foto’s/Tekeningen: HAN

Een pompverstuiver van een benzinebuitenboord-
motor wordt LDI LPG-injector.

krukaspositiesensor met triggerwiel aan het
vliegwiel, een LPG-tank met pomp en een vrij
programmeerbaar motormanagement.
Terwijl een deel van het team eindeloos meet
en experimenteert om de Tuktuk op directe
LPG-injectie te laten rijden, denken andere
teamleden na over betaalbare ombouw in India.
Tal van praktische zaken komen aan bod: “De
cilinderkopaanpassing moet via een ruilsys-
teem. Oude cilinderkop inruilen voor een aan-
gepaste kop met injector”. En: “De ombouw-
stations moeten uitrichtgereedschap hebben
om de slingering van de triggerschijf klein ge-
noeg te houden”.
Al dat werk gebeurt onder toenemende tijds-
druk. 18 mei 2009 is een heilige datum voor de
vier Nederlandse teams. Op die dag presente-
ren ze hun omgebouwde Tuktuks in Rotter-
dam. Vooral het programmeren van het motor-
management is een race tegen de klok. Uitein-
delijk staat er in Rotterdam een Arnhem-Nij-
meegse Tuktuk die er mag zijn.
Meteen na de presentatie in Rotterdam gaan de
aangepaste driewielers op transport naar India.
Op 23 juli moeten ze zich daar bewijzen. Het
slotstuk van de Hybrid Tuktuk Battle is een
zuinigheidsrit over de campus van de universi-
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markt, kent de regionale overheid en weet de
weg naar de lokale onderdelenleveranciers. 
Op basis van die kennis verwachten Han’ds on
Ecotuk en EG Gas dat ze bij een kitprijs van
200 euro een aanzienlijk deel van de 50.000
tweetakt Tuktuks in Calcutta kunnen ombou-
wen.

Rondjes over de campus
Half juli is het team in India. De HAN-tuk heeft
een lekke band, maar heeft verder weinig gele-
den op de boot. Tijdens het experimenteren
met de nieuwe injectoraansturing ontstaan er
toch problemen. De koppeling begeeft het en
door de vele backfires raakt de motor zwaar be-
schadigd. Het team besluit om in Chennai een
nieuwe motor te kopen. Dat blijkt minder een-
voudig dan verwacht. De motortjes kunnen al-
leen besteld worden bij Bajaj op vertoon van
een geldige Tuktuk-registratie. Bovendien: le-
vertijd drie weken. Dus scharrelt het team in de
‘Tuktuk-beunstraat’ van Chennai een vrijwel
volledige motor bij elkaar in losse onderdelen.

Uiteindelijk biedt het team zijn Tuktuk net op
tijd aan voor de technische keuring. Alles
werkt, de tweetakt loopt op vloeibare LPG en
de juryleden constateren dat het voertuig aan
de reglementen voldoet. De Arnhem-Nijmeegse
Tuktuk is klaar voor de wedstrijd. Die bestaat
uit vijf heats van zes ronden over het campus-
terrein. Om het circuit zoveel mogelijk op de
werkelijkheid te laten lijken, is het deels onver-
hard en zitten er drie stops in. Na de 50 km
lange rit heeft de Tuktuk een hoopvolle 1,8 kg
Indiase LPG gebruikt.
Deel twee van de wedstrijd is een beoordeling
door Tuktuk-monteurs en -chauffeurs. Met een
poster, een duidelijke ombouwhandleiding en
het nodige filmmateriaal heeft het HAN-team
zich prima voorbereid. ’s Avonds bouwt het
team zijn tuk terug naar de originele staat. Dus
met benzinetankje en carburateur en zonder
injector in de cilinderkop. In die setup rijdt de
Tuktuk op dag twee van de wedstrijd hetzelfde
parcours nog eens. Maar nu met een professio-
nele Tuktuk-chauffeur met f luwelen rechter-

voet achter het stuur. Het resultaat is top: met
DI LPG was het brandstofverbruik (in verbran-
dingswaarde) 26% lager. In CO2 scheelt het
zelfs 36%. En minstens zo belangrijk: in brand-
stofkosten loopt het verschil op tot 53%!
Dat is een formidabele ondersteuning van het
businessplan. Bij een kitprijs van 200 euro is de
ombouw razendsnel terugverdiend!
Een dag later blijkt ook de jury onder de indruk:
“Auto Rickshaw Contest 2009... tweetaktklasse...
And the winner is... The University of HAN!”

Van spel naar werk
Met de beker, 10.000 euro en een geweldige reis
naar India is het avontuur voor het HAN-team
nog niet afgelopen. Voor de teamleden Rick
Schuurman, Gholan Farman, Frank Schouten,
Ruben Antvelink en Jeroen Visscher is het spel
werk geworden. Hun splinternieuwe bedrijf
EcoTuk gaat de lucht in de Indiase steden echt
zuiveren. Om te beginnen die in Calcutta. ●

Erwin den Hoed

Een Piaggio- of Bajaj-kop aanpassen in de werkplaats van de
HAN is een koud kunstje. Op een inbouwstation in India wordt
dat lastiger. Vandaar een ruilsysteem.

Het ‘high tech engineering lab’ van de universiteit Chennai heeft veel weg van een hobby-
schuur. Toch slaagt het HAN-team er in om daar een nieuwe motor op te bouwen en de in-
jectoraansturing te perfectioneren.

Als de jury de brandstoftank met
inhoud gewogen heeft, is de HAN
EcoTuk klaar voor de start. Op LDI LPG op weg naar de winst!
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