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TECHNISCH HEEL 
BOEIEND ALLE-
MAAL, ZULKE PRO-
TO’S, MAAR VOOR 
DE PRAKTIJK ZON-
DER BETEKENIS

DOOR ERWIN DEN HOED / FOTO’S VOLVO TRUCKS, AMT

We produceren met zijn allen teveel CO₂. Dat moet minder en 
de transportsector moet daar een flinke steen aan bijdragen. 
Het EU Energy and Climate Policy Framework voor 2030 eist 
een reductie van 30 procent ten opzichte van 2005. En omdat 
80 procent van het goederentransport in de EU over de weg 
gaat, zal een groot deel van de voorgenomen CO₂-reductie 
van trucks moeten komen. Meer precies: van de langeaf-
standstrucks. Die maken immers de meeste kilometers en 
zijn zo verantwoordelijk voor 72 van die 80 procent, waar 
trucks voor stedelijke distributie niet meer dan 15 procent 
daarvan voor hun rekening nemen. Kortom, CO₂-uitstoot van 
langeafstandstrucks reduceren zet echt zoden aan de dijk.

Futuristische proto’s
De vraag is, hoe doe je dat? Elektrisch, zoals Tesla met de 
Semi voorstaat? Misschien, maar behalve dat die truck erg 
snel is, weten we er nog bitter weinig van. Wat gaat zo’n  
800 km-batterij wegen bijvoorbeeld? En hoeveel ton is er dan 
nog beschikbaar voor nuttige lading? Of: voldoet de lengte 
van deze trekker met zijn stroomlijnneus en megabatterij 
tussen voor- en achteras wel aan de EU-regels? En last but 
not least: als de productie van de Model 3 al niet op gang 
komt, mogen we dan verwachten dat er binnenkort wel dui-
zenden elektrische langeafstandstrucks van de Tesla-band 
rollen? 
Overigens is Tesla niet de enige die futuristische concepts 
showt. Ook Volvo Trucks presenteerde begin dit jaar een con-
cept langeafstandstruck, die dankzij een hybride aandrijving 
en tal van maatregelen om rolweerstand, gewicht en lucht-
weerstand te reduceren, genoegen zou nemen met  
30 procent minder brandstof.
Technisch heel boeiend allemaal zulke prototypes, maar voor 

de praktijk van alledag voorlopig zonder betekenis. Die 
vraagt om trucks die voldoen aan de wettelijke eisen en die 
transporteurs in staat stellen concurrerend te werken. Im-
mers, ‘planet’ is mooi, maar het komt pas van de grond als er 
ook ‘profit’ is.

Techniek voor vandaag en morgen
Hoe dan wel? Die vraag stelde Volvo Trucks zich tien jaar ge-
leden al. In 2007 presenteerde de truckbouwer zeven ver-
schillende alternatieve aandrijvingen voor de lange- 
afstandstruck. Eén van die alternatieven was een motor die 
tegelijkertijd op diesel en op aardgas liep. Bij zo’n zogenoem-
de dual fuel-motor werkt een pilotinjectie met diesel als 
vloeibare bougie om het aardgas te ontsteken. Zo kon  
60 tot 85 procent van het dieselverbruik vervangen worden 
door aard- of biogas. In 2011 produceerde Volvo een serie 
Euro 5-klantentrucks die volgens dit principe werkten. Nu, 
tien jaar na dato, is het tijd voor grote aantallen: Volvo neemt 
een dual fuel-variant van zijn 13-litermotor in productie. 
Waarom dat zo lang moest duren? Nou, om het gasaandeel 
op te stuwen naar 90 tot 95 procent, bijvoorbeeld. Maar ook 
omdat dat gas niet samengeperst, als CNG, wordt getankt, 
maar gekoeld als vloeibaar LNG. Dat vroeg behalve om de 
ontwikkeling van de nodige cryogene-techniek ook om de 
opbouw van een LNG-infrastructuur. Inmiddels deden ver-
spreid over Europa al enkele transporteurs ervaring op met 
Volvo’s LNG dual fuel-trucks. Los van subsidies realiseren zij 
een terugverdientijd van 600.000 km en dus acht Volvo de 
tijd rijp. Welke techniek zo’n truck aan boord heeft en hoe die 
afwijkt van de LNG-trucks van de concurrentie? Hoe het pre-
cies staat met de infrastructuur? Hoe LNG-tanken in zijn werk 
gaat? Welke eigenschappen dat ijskoude vloeibare gas heeft 
en hoe gevaarlijk of veilig dat is? Je leest het allemaal in de 
kaders op deze pagina’s.

Het vermogen en de ef-
ficiency van een diesel, 
maar 20 tot 100% min-
der CO₂-uitstoot. Dat 
belooft Volvo voor zijn 
nieuwe 13 liter LNG-
motor in de FM en de 
FH. Dat is meer dan de 
concurrentie biedt. 
Wat doet Volvo Trucks 
anders? En wat mogen 
we verwachten van 
LNG als langeafstand-
truckbrandstof?

VOLVO TRUCKS INTRODUCEERT LANGEAFSTAND DIESELTRUCKS OP LNG

Dieselen op aardgas
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Waarom dieselen op aardgas?
 
LNG is Liquified Natural Gas, vloeibaar aardgas dus. En aardgas is grotendeels methaan. Methaan 
is de kortste koolwaterstof. De molecuulformule van methaan is CH4. Ieder koolstofatoom (C) is 
dus verbonden met vier waterstofatomen. Bij verbranding van zo’n molecuul ontstaan één mole-
cuul CO₂ en twee moleculen H2O (water).

-

We maken even de vergelijking met diesel. Dat is een mengsel van kool-
waterstofmoleculen die variëren in lengte van 9 tot 20 koolstofatomen. 
Die langere koolwaterstofmoleculen hebben een heel andere verhouding 
tussen koolstof en waterstof dan het kortste koolwaterstofmolecuul, me-
thaan. Als representatief voor dieselbrandstof kun je een verzadigd kool-
waterstofmolecuul met een lengte van 12 C-atomen nemen. De algemene 
formule voor verzadigde koolwaterstoffen is CnH(2n+2). In dit geval geldt 
dat n = 12, dus wordt de molecuulformule: C12H26. Bij verbranding van 
zo’n molecuul ontstaan: 12 moleculen CO₂ en 13 moleculen H2O. Dat is 
een heel andere verhouding dan de 1 op 2 van methaan. Kortom, het uit-
laatgas van een dieselmotor bevat naar verhouding meer CO₂ en minder 
water dan dat van een motor die op aardgas loopt.
Dat is aardig, maar ook benzine bestaat uit kortere koolwaterstofketens 
dan diesel. Octaan (C8H18) mag je representatief noemen voor het kool-
waterstofmengsel dat we benzine noemen. In verhouding produceert 
een benzinemotor dus ook meer water en minder CO₂ dan een diesel-
motor. In absolute hoeveelheden produceert een diesel echter minder 
CO₂. Dat komt omdat een diesel een groter deel van de energie uit de 
brandstof in beweging omzet dan een ottomotor. “Dat scheelt tussen de 
15 en 25 procent”, zegt Volvo Trucks. Als het om verlaging van de CO₂-
uitstoot gaat, is een motor die aardgas verbrandt volgens het dieselprin-
cipe dus een hele goede keuze.

Volvo Trucks-directeur voor milieu en innovatie Lars Mårtensson toont een 
model van een aardgasmolecuul, met één C- en vier H-atomen, en een van 
een langer koolwaterstofmolecuul, zoals in dieselbrandstof met 12 C- en 
26 H-atomen.

Hoeveel energie zit er in LNG?
 

Een goede transportbrandstof bevat veel energie 
per kg én veel energie per liter. Voldoet LNG daar-
aan?
Bij de verbranding van 0,72 kg aardgas komt evenveel energie vrij als bij de 
verbranding van een liter diesel. Klinkt goed voor een brandstof. Minder pret-
tig is dat die 0,72 kg aardgas onder atmosferische druk zo’n 1.100 liter aan 
ruimte opslokt. Dat is wat veel voor in een truck. Het gas onder een druk 
brengen helpt. CNG (Compressed Natural Gas) met een druk van 200 bar 
vraagt een factor 100 minder aan volume. Dat is mooi voor distributievervoer, 
maar het mag duidelijk zijn dat CNG daarmee niet geschikt is voor een lange-
afstandstruck.
LNG is dat wel. Liquified Natural Gas is ijskoud methaan. Zo koud dat het ge-
condenseerd is en daarmee van gas vloeistof geworden is. Bij atmosferische 
druk gebeurt dat bij -161,5 °C. Aardgas als ijskoude vloeistof vraagt nog eens 
zes maal zo weinig volume als aardgas onder 200 bar. De energie van een liter 
diesel vraagt dan nog zo’n 1,7 liter aan ruimte. Dat maakt LNG wél geschikt 
als alternatieve brandstof voor langeafstandsvervoer. Volvo levert zijn LNG-
trucks met keuze uit drie maten voor de LNG-tank. De grootste kan 205 kg 
(350 l) bevatten. Samen met een zevende tot een derde van de inhoud van de 
170 liter dieseltank is dat goed voor 1.000 km actieradius, zegt Volvo Trucks.

Met 205 kg LNG aan boord brengt deze truck zijn lading 1.000 km, 
claimt Volvo Trucks. Er zijn ook tanks voor 155 en 115 kg lever-
baar. De dieseltank meet in alle gevallen 170 liter.
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Volvo G13 technisch bekeken 
Welke aanpassingen aan een dieselmotor zijn nodig om er een dual fuel-motor van te maken? Wat 
zijn de belangrijkste componenten? En hoe kreeg Volvo Trucks het voor elkaar het aandeel beno-
digde dieselbrandstof op niet meer dan 5 tot 10 procent te krijgen? 

Een truck op LNG? Die levert Iveco of Scania ook. Wel verbranden de gas-
motoren van die merken volgens het ottoprincipe. Met bougies dus, net 
als benzinemotoren. Dat biedt een belangrijk voordeel: in het emissiesys-
teem volstaat een driewegkatalysator, een roetfilter en een SCR-kat met 
AdBlue-injectie zijn overbodig. “Wij leveren zelf ook een ottomotor die 
draait op CNG (Compressed Natural Gas), maar die is voor in en om de 
stad”, zegt Volvo Trucks-productmanager motor Mats Franzén. Voor lan-
geafstandstrucks weegt het brandstofverbruik (en dus de CO₂-uitstoot) 
zwaarder en dan is de diesel in het voordeel. “Die heeft een 15 tot 25 pro-
cent betere energie-efficiency”, weet Franzén.

Hoog gasaandeel
Het bijzondere aan de 13 liter Volvo LNG-motor is dat die volgens het die-
selprincipe werkt. Naast een gunstig brandstofverbruik, geeft dat ook de 
goede motorremklepwerking van een diesel, en dezelfde service-interval-
len met dezelfde motorolie als Volvo’s D13-diesel. Maar omdat aardgas 
zich niet door temperatuur en druk alleen laat ontsteken, heeft de G13-
motor een kleine pilotinjectie met diesel nodig. Diesel als vloeibare ener-
gie dus. Op zich is die techniek niet nieuw (zie kader: Meer Weten). Wel 
hadden die eerdere zogenoemde dual fuel-motoren veel meer diesel no-
dig. Het gasaandeel komt in die motoren niet hoger dan 70 procent. “In de 
testcyclus halen wij een gasaandeel van 92 procent. In een rit met veel 
snelweg komen we zelfs aan 95 procent. In stadsverkeer, met veel optrek-
ken en afremmen, hebben we iets meer diesel nodig”, zegt Franzén. 

We volgen de brandstof
Hoe krijgt Volvo Trucks dat voor elkaar? We beginnen bij het begin, de 

LNG-tank. Daarin zit een hydraulische pomp die de vloeistof uit de tank 
pompt en via een warmtewisselaar omzet in CNG met een druk van  
320 bar. Die warmtewisselaar gebruikt daar de warmte uit de koelvloei-
stof van de motor voor. Dat werkt pas optimaal als de koelvloeistof boven 
de 40 °C is. “Geen bezwaar”, vindt Franzén. “Deze trucks worden gebruikt 
door logistieke bedrijven. En logistiek is plannen. Als je weet dat je ’s och-
tends in de vrieskou moet vertrekken laat je via de My Truck-app de 
standkachel tijdig de koelvloeistof en de cabine opwarmen.” En als je dat 
vergeten bent? “Dan start je op diesel. Na 40 seconden tot 2 minuten is 
de koelvloeistof dan warm genoeg om weg te kunnen rijden.”
Overigens kan de truck ook alleen op diesel rijden: “Maar dat is puur be-
doeld om ‘m op een veilige plaats te zetten als de LNG op is, niet om  
40 ton te trekken. De motor levert dan maximaal 50 pk en de topsnelheid 
is gelimiteerd tot 20 km/u. Die ‘manouvrability’-functie is ook praktisch 
als een voertuig met lege LNG-tank in de werkplaats staat”, legt Franzén 
uit.

Diesel-gasinjector
Terug naar het LNG, dat inmiddels uit de tank is en in de warmtewisselaar 
is omgezet in CNG. Via de Integrated Gas Module, een vijf liter buffer die 
de gasdruk stabiliseert, komt het gas in de Gas Conditioning Module. Die 
GCM regelt de gasdruk omlaag naar het niveau dat gevraagd wordt bij 
de injectie. Van daar gaat het gas via een eigen commonrail naar het hart 
van de nieuwe dual fuel-techniek: de injector. Die neemt zowel de diesel 
pilotinjectie als de gasinjectie voor zijn rekening. Dat werkt via twee con-
centrische injectornaalden. Voorwaarde voor een goede werking van die 

Deze hydraulische pomp steekt schuin de LNG-tank in. Hij pompt de vloei-
stof op en zet het via een koelvloeistof-warmtewisselaar om in CNG met 
een druk van 320 bar.

complexe injector is dat de gasdruk altijd hoger is dan de dieseldruk. De 
diesel wordt aangevoerd via een hogedrukpomp en een eigen common-
rail met een druk van maximaal 300 bar.
De injector spuit dus zowel diesel als gas direct de verbrandingskamer in. 
Daarin verschilt deze G13-motor essentieel van eerdere dual fuel-moto-
ren. Die werkten altijd met gasinjectoren in het inlaatspruitstuk. Omdat 
gas en lucht daarin voorgemengd worden, is de kans op kloppen (voortij-

dige ontbranding) veel groter. Dat beperkt het gasaandeel van motoren 
met IDI-gasinjectie tot maximaal 50 tot 70 procent.
Behalve dat een hoog gasaandeel minder CO₂-uitstoot geeft, biedt het 
meer voordelen. Franzén: “We gebruiken hetzelfde emissiesysteem als op 
de vergelijkbare dieseltrucks, maar omdat we met aardgas minder NOx-
produceren, gebruikt de truck 20 procent minder AdBlue. En roetproduc-
tie is er nauwelijks, dus zijn er ook bijna geen regeneraties van het DPF.”

Onverbrand methaan
Mooi, maar bij aardgasmotoren speelt, behalve roet en NOx, ook me-
thaanslip een rol. “Dat is onverbrand methaan”, legt Franzéns collega en 
specialist in alternatieve brandstoffen Tobias Bergman uit. “Door de di-
recte injectie controleren we het verbrandingsproces nauwkeuriger, zo-
dat de motor minder methaanslip produceert”, zegt Bergman. Daarnaast 
nam Volvo Trucks nog twee maatregelen: “We hebben het nokprofiel van 
de uitlaatkleppen aangepast, zodat ze langer dicht blijven.” En: “Zodra de 
motor wordt afgezet, wordt al het gas in het injectiesysteem door de ‘Re-
turn To Tank’-leiding teruggevoerd naar de tank. In tegenstelling tot de 
vulpijp komt die RTT-leiding juist onderin de tank uit. In de LNG-vloeistof 
dus. Het gas koelt daarin af en wordt weer LNG.”

Rechtsonder in het rood de Gas Conditioning Module. Die GCM regelt de 
gasdruk terug tot het gevraagde niveau en zorgt ervoor dat de gasdruk 
altijd hoger is dan de dieseldruk. Let op de twee commonrails onder het 
kleppendeksel. Een rode voor gas, een gele voor diesel.

De prestaties van zo’n LNG-truck doen niet onder voor een vergelijkbare 
dieseltruck, zegt Volvo Trucks. De koppelgrafieken laten zien dat de beide 
LNG-motorvarianten hun maximale koppel net iets later bereiken. Tijdens 
ritten op een heuvelachtig parcours viel op dat de i-shift daar rekening 
mee houdt en net iets sneller terugschakelt. Straks in de seriemodellen be-
gint het groene gebied op de toerenteller niet meer op 900 maar op  
1.100 t/min. Verder zijn de verschillen zo klein dat dezelfde eindoverbren-
gingen worden geadviseerd.  

Blik op de zijkant van de LNG-tank. Midden boven de hydraulische pomp. 
De zwarte leidingen met de rode doppen zijn de koelvloeistofleidingen, de 
hydraulische leidingen hebben gele doppen. Het afblazen werkt via de  
16 bar overdrukklep links op de pompunit en de leiding met de blauwe 
dop. Er is een tweede overdrukklep die opent als de druk snel oploopt, bij-
voorbeeld door een brand onder de tank. De leidingen met witte dop zijn 
de gasleidingen. De hogedrukleiding zit rechts, de lagedruk RTT-leiding 
linksonder. In het midden de ‘drain port’ die het mogelijk maakt om voor 
werkzaamheden de tank van een laatste restje vloeistof te ontdoen. 

Voor de werkplaats komt een bord met LNG-gereedschap beschik-
baar. Moet de tank helemaal leeg voor werkzaamheden, dan gaat 
dat met hulp van deze burner. En natuurlijk moet er een methaan-
sensor hoog in de werkplaats hangen.
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Lars Mårtensson schenkt vloeibaar aardgas in een glas met een bodempje 
water.

Staat de truck geparkeerd, dan loopt de temperatuur en daarmee de druk in 
de tank heel geleidelijk op. Hoe lang duurt het voor de druk oploopt tot 16 
bar en het systeem pufjes aardgas begint af te blazen? Dat hangt af van de 
hoeveelheid LNG in de tank en de temperatuur (is evenredig met druk) daar-
van.

Net als we dat kennen van het koudemiddel in een airco-installatie is er 
ook bij LNG in een tank een vast verband tussen druk en temperatuur.

Het geborrel is bijna weg. Er drijft nog een ijsblokje in het water.

Bij normaal gebruik gaat een truck niet afblazen, gebeurt het toch, dan komen er pufjes aardgas uit deze pijpjes. Maximaal 4 kg / 24 u. Verder zichtbaar, 
de 170 liter dieseltank, de AdBlue-tank en de ‘doos’ met reguliere dieseluitlaatgasnabehandeling.

Je vinger in vloeibaar aardgas? Niet doen! Deze roos dan? Ook die is er ab-
soluut niet tegen bestand.  
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Gigantische thermosfles 

Vloeibaar aardgas, is dat gevaarlijk? En wat voor eigenschappen heeft zo’n ijskoude vloeistof?  
Volvo Trucks-directeur milieu en innovatie Lars Mårtensson doet een paar experimentjes…

Natuurlijk vraagt opslag bij die extreem lage temperaturen de nodige 
voorzieningen. De tanks die Volvo Trucks gebruikt, zijn dubbelwandig. 
Tussen de RVS binnen- en buitenmantel zit 22 mm. Die ruimte is gevuld 
met laagjes reflecterend materiaal en is diep vacuüm getrokken. Zo’n 
vacuüm isoleert geweldig, omdat er eenvoudigweg niets is om de warm-
te te geleiden. Zo kan het dat de isolatiewaarde van die 22 mm overeen-
komt met die van 9 meter spouwmuurisolatie.
Heel mooi, maar hoe goed een thermosfles ook is, uiteindelijk wordt je 
koffie toch koud. Ook de temperatuur van het LNG in de tank beweegt 
zich heel geleidelijk richting omgevingstemperatuur. Door die stijgende 
temperatuur verdampt een deel van het LNG, zodat de druk in de tank 
oploopt. Net als we dat kennen van het koudemiddel in een airco-instal-
latie is er ook bij LNG daardoor een vast verband tussen druk en tempe-
ratuur. Zo is de druk bij -140 °C ongeveer 4 bar en bij -120 °C zo’n 10 bar.  

Loopt de druk op tot 16 bar (circa -110 °C) dan opent zich een veilig-
heidsventiel en ventileert de tank een beetje aardgas naar de omgeving.

Is afblazen gevaarlijk?
Zolang de truck rijdt, zal dat niet gebeuren. Maar staat de truck langer 
stil, dan kan dat wel. Na hoe lang hij gaat ventileren? Dat hangt van de 
vulling en van de temperatuur in de tank af. De grafiek bij dit kader 
geeft het aantal dagen weer tot dat afblazen begint. We lezen erop af 
dat een voor de helft gevulde tank met een druk van 10 bar na drie da-
gen begint met ventileren. Maar is de druk in een halfvolle tank lager (en 
daarmee de temperatuur), dan duurt het langer. Zit de tank voller, dan 
duurt het ook langer. Moet een truck dus enkele dagen in de werkplaats 
blijven, dan liefst met volle LNG-tank.
Is dat ventileren van aardgas gevaarlijk? Wat zou er bijvoorbeeld kunnen 
gebeuren als zo’n afblazende truck in een parkeergarage of werkplaats 
staat? “Ten eerste is aardgas zodra het opgewarmd is tot boven -120 °C 
lichter dan de omgevingslucht”, zegt Lars Mårtensson. “Het blijft dus niet 
op de vloer liggen maar stijgt op. Ten tweede ontvlamt het niet zomaar. 
Alleen bij een volumepercentage van 5 tot 15 procent ontvlamt het. Het 
afblazen gaat niet sneller dan 4 kg per 24 uur. Als er in de ruimte ook 
maar enige ventilatie is kom je daarmee nooit in de ontvlambare range.”
En is het ventileren niet schadelijk voor het milieu? “Aardgas heeft een 
GWP (Global Warming Potential) van 4. Als broeikasgas is het dus vier 
maal zo sterk als CO₂. Dat betekent dat 1 kg afgeblazen LNG gelijk staat 
aan 30 km rijden met de truck”, legt Mårtensson uit. Maar: “Nogmaals, 
bij normaal gebruik gaat een truck nooit afblazen.” 

Proefjes doen
Okee, klinkt geruststellend, maar Mårtensson houdt het niet bij woor-
den alleen. Hij trekt isolerende handschoenen aan, neemt een thermos-
fles met vloeibaar aardgas en schenkt er een beetje van in een glas dat 
voor een kwart gevuld is met water. Dat geeft een heftige reactie. Het 

vloeibare aardgas borrelt en kookt met veel rook uit het water. Die rook 
valt over de rand van het glas, stijgt dan op en verdwijnt. De bekende 
gaslucht is ondertussen niet waarneembaar. Dat is immers een aan ons 
aardgasnet toegevoegde reukstof. Van zichzelf is aardgas reukloos. Na 
enige tijd komt het glas weer tot rust. De rook is weg. In het glas zit nog 
een ijsblokje. Als dat verdwenen is, is al het aardgas uit het water ge-
kookt. Echt al het aardgas? Ja, om dat te bewijzen drinkt Mårtensson het 
glas leeg. Zuiver water.
Nu schenkt Mårtensson een flinke scheut vloeibaar aardgas over het ta-
felkleed. Even ligt het erop als een plasje. Terwijl het stoffen kleedje kra-
kende vriesgeluiden maakt, wordt het plasje een vlek en voor je het 
weet is ook die verdwenen. Een scheut vloeibaar aardgas over de werk-

plaatsvloer geeft ook een interessant effect. Kleine druppeltjes rollen in 
verschillende richtingen. Onderweg pikken ze vuil op van de vloer, zodat 
ze veranderen van helder in zwart. Na korte tijd komen die zwarte bolle-
tjes tot stilstand. Als vuilbolletje, het aardgasdruppeltje is verdampt.
“Wat zou er gebeuren als ik mijn vinger in het vloeibare aardgas steek?”, 
vraagt Mårtensson. Grote hitte geeft een razendsnelle schrikreactie. Ex-
treme koude niet. Maar de gevolgen zijn ernstig. Mårtensson probeert 
het niet uit. In plaats daarvan steekt hij een prachtige roos in de ijskoude 
vloeistof. Heel even is al genoeg om al het vocht in de bloem te bevrie-
zen. Als hij de roos eruit haalt is die volledig bros. Bij aanraking brokkelt 
de eens zo fraaie bloem volledig uit elkaar… 
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?meer weten
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Video: Twee brandstof-
fen uit één injector
Dual fuel heet de combinatie 
van een diesel pilot-injectie af-
gemaakt met een aardgasver-
branding.  Tien jaar geleden 
toonde Volvo al een prototype 
en zeven jaar geleden schreven 
we over Volvo’s Euro 5 Dual  
Fuel-truck, die ook echt in pro-
ductie ging.
De eerste keer dat we er over 
schreven, is zelfs nog veel lan-
ger geleden. Al in 2003 toonde 
de Canadese fabrikant West-
port een omgebouwde Dual 
Fuel Isuzu. Weliswaar op CNG, 
maar toch.
Zien hoe het Volvo-systeem 
met één injector voor diesel en 
gas werkt? Bekijk de video op: 
www.amt.nl/12-2017.

LNG-infrastructuur

LNG tanken, waar doe je dat? Hoeveel stations zijn er? Hoe gaat het in zijn 
werk? En eh, als je tankt, neemt de druk in de tank dan toe of juist af? 

Aardgas is wijdverbreid. Het wordt over de hele we-
reld gewonnen en de wereldvoorraad is enorm. Op 
lang niet alle vindplaatsen liggen pijpleidingen naar 
gebruikers. Vandaar dat aardgas veel per schip wordt 
getransporteerd. In de vorm van LNG natuurlijk, want 
dat vraagt de minste ruimte aan boord. Om die sche-
pen te kunnen ontvangen, beschikt de Rotterdamse 
haven, net als tientallen andere Europese havens, over 
een LNG-terminal. Vanaf die terminal worden de op dit 
moment dertien Nederlandse LNG-tankstations be-
voorraad. Met nog 22 geplande stations heeft Neder-
land een dekkend netwerk voor trucks. Maar met in-
frastructuur in Nederland alleen redden 
langeafstandstrucks het niet. Ook in veel andere EU-
landen is de LNG-infrastructuur in ontwikkeling. Zo 
zijn er LNG-focusroutes van Zweden naar Portugal, 
van Groot Brittannië en Spanje naar Kroatië en van 
Frankrijk tot in de Italiaanse laars. Een ander initiatief 
is de Rijn-Meuse-Main-Danube LNG-ader. Dat is een 
keten van LNG-stations, voor water en weg, in dit rivie-
rengebied, dat Europa doorkruist.

Dan het tanken zelf. In het kader ‘Gigantische Thermos-
fles’ wordt duidelijk dat er een vast verband is tussen 
de druk en de temperatuur in de tank. Die druk wordt 
immers veroorzaakt door methaan in gasvorm dat uit 
de vloeistof is gekookt. Om die reden komt de vulpijp 
bovenin de tank uit. Zo regent de ijskoude vloeistof 
van bovenaf door het gas op de vloeistof neer. Daar-
door implodeert de temperatuur van het gas, zodat dat 
ook weer vloeibaar wordt. En als de temperatuur zakt, 
zakt ook de druk. Wie tijdens het tanken de manome-
ter in de gaten houdt, ziet dat de druk daalt.
Belangrijke vraag: wat is de temperatuur (en daarmee 
de druk) van het LNG dat uit de pomp komt? Dat is im-
mers bepalend voor de tijd dat de truck stil kan staan 
met volle of minder volle tank. Op die vraag bestaan 
twee antwoorden. Er zijn namelijk tankstations met 
‘koud’ en met ‘warm’ LNG. Dat koude LNG heeft een 
temperatuur van -145 °C (3 bar) het warme is -125 °C 
(9 bar). Volvo pleit voor uitbreiding van de koude LNG-
infrastructuur omdat voertuigen dan minder snel 
aardgas hoeven ventileren. Er zijn echter ook trucks en 
andere voertuigen die het LNG niet uit de tank pom-
pen (zie kader techniek), maar daarvoor de gasdruk 
gebruiken. Die systemen hebben de hogere druk van 
het warme aardgas nodig.

Drie keer tankinhoud: AdBlue, Diesel en LNG. Het groe-
ne gebied in de toerenteller begint straks in de serie-
productietrucks iets hoger (zie kader techniek).

De vulpijp in de LNG-tank is dat hele dunne leidinkje. 
Het eindigt net onder de bovenkant van de tank. 

Als het ooit fout gaat, wil je niet dat LNG in je gezicht 
spuit. De gezichtskap is in sommige landen verplicht.

Tijdens het LNG tanken loopt de druk op de manome-
ter terug. Tenzij de tank helemaal leeg en opgewarmd 
is. Dan verdampt het vloeibare aardgas direct na bin-
nenkomst. De druk loopt dan op en de pomp slaat af. 
Om dan toch te kunnen tanken, kan de chauffeur met 
een klep het gas naar de tankinstallatie ventileren.


