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Diesel ontbrandt normaal en ontsteekt daarmee
het toegevoegde LPG- of CNG-mengsel. Dat is in
grote lijnen het principe van dieselblending. Het
bestaat ook al jaren, in de VS, Australië en Enge-
land gebruiken de truckers het om kortstondig de
prestaties van hun magere diesel op te krikken.
Van enige intelligentie is geen sprake: ze hangen
bij wijze van spreken een slang in het inlaatsys-
teem, die aangesloten is op een gastank en via
een kraan in de cabine bediend wordt.
In Nederland doen we dat anders. In 2006 debu-

teerde Gasotronic met een geregeld retrofitsys-
teem voor LPG-toediening. Cosmo Trucks was de
initiërende partij, die hun klanten aanbood de
dieseltruck te voorzien van zo’n installatie.
De truckfabrikanten reageerden toen zonder uit-
zondering negatief op dit initiatief. Zij investeer-
den in dieseltechniek en hadden geen concrete
ervaringen met een met gas aangelengd aanzuig-
mengsel. Ook vreesden de truckfabrikanten dat
de ‘aangepaste’ motoren de gebruikelijke levens-
duur niet haalden. Bovendien was er vanuit de

markt nauwelijks vraag naar dergelijke creatieve
oplossingen.

Veranderend tij
Op zich allemaal begrijpelijke redenen. Er zijn ge-
vallen bekend dat er inderdaad motoren sneuvel-
den. Immers, het toegevoegde LPG met relatief
laag octaangetal kan, indien het niet deskundig
en doordacht wordt toegevoegd, voortijdig ver-
branden met als gevolg detoneren of pingelen.
Dat is verwoestend voor de motor. CNG heeft een

Milieuvriendelijke brandstofcocktail
Dieselblending reduceert emissie en kilometerkostprijs

De huidige moderne diesel is al een bijzonder propere krachtbron. Hij wordt nóg schoner als

er direct voor de uitlaatkleppen gedoseerd LPG of CNG wordt geïnjecteerd. Prins Alternative

Fuel Systems uit Eindhoven ontwikkelde een dergelijke retrofit CNG- of LPG-installatie, die de

levensduur en prestaties van de dieselmotor geen geweld aandoet.

Op de conventionele Euro 3, 4 of 5-motor monteert Prins een LPG-installatie die de additionele brandstof dampvormig in het inlaatspruitstuk  zo dicht mogelijk bij de kleppen injecteert.
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Prins heeft ook een diesel-
blend CNG-retrofitinstallatie
ontwikkeld. Qua milieuvoor-
deel zou dit de voorkeur heb-
ben boven het dieselblend
LPG-systeem, zeker als er kli-
maatneutraal biogas wordt
verstookt. Ook technisch ge-
zien zou het beter uitkomen
om CNG toe te voegen, omdat
het een hoger octaangetal
heeft.

Inmiddels rijdt er al een aan-
tal ‘dieselblend-trucks' in Eu-
ropa. Het betekent voor de
chauffeur dat hij twee keer
moet tanken, maar als de in-
houd van beide tanks op el-
kaar is afgestemd neemt de
actieradius substantieel toe
en valt de totale extra tank-
tijd in de praktijk mee. Indien
de vervoerder het goed uit-
kient, valt er met dit systeem
behoorlijk wat te verdienen.
Prins rekent met een terug-
verdientijd van 1 jaar.

hoger octaangetal en is dus beter geschikt.
De weerzin tegen dit soort systemen veranderde
echter bij de fabrikanten. Niet alleen gedreven
door de kilometerkostprijs, maar ook door de
noodzaak de emissies te reduceren, experimente-
ren ze met allerlei alternatieven. In 2007 toonde
Volvo op diverse internationale podia zeven ver-
schillende alternatieven. CNG-dieselblending
maakte daar ook deel van uit en inmiddels is het
merk gestart met praktijktesten in Engeland en
Zweden. De verhouding tussen beide brandstof-
fen bedraagt 70% CNG en 30% diesel.
Bij de Nederlandse vervoerders ontstaat er ook
een behoorlijke vraag naar dergelijke systemen.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het verlagen
van de kilometerkostprijs de voornaamste drijf-
veer is. En omdat CNG hier nog niet op grote
schaal getankt kan worden, richt hier de vraag
zich vooral op LPG-toevoeging.
Wat is dan logischer dan dat een vaderlandse
LPG- en CNG-leverancier in de hoedanigheid van
Prins Alternative Fuel Systems uit Eindhoven zich
focust op die markt. De techniek en expertise met
de systemen hebben ze als geen ander. De diesel
zat logischerwijs niet in hun programma, maar
door samenwerking met Nederlandse importeurs
en voor de nabije toekomst waarschijnlijk zelfs de
truckfabrikanten, is die leemte snel ingevuld.
Inmiddels werkt Prins samen met de MAN-impor-
teur aan de ontwikkeling van zowel CNG als LPG
dieselblend voertuigen uit het complete model-
lenprogramma. De PON-organisatie promoot de
techniek en staat dus volledig achter het product.
Zelfs vanuit de fabriek heeft men interesse om
deze techniek op termijn af-fabriek te implemen-
teren.
Daarnaast heeft Prins al een kleine 200 trucks om-
gebouwd. Deze rijden voornamelijk op een meng-
sel van LPG en diesel. Daaronder, naast distribu-
tievoertuigen, ook lange afstandstrucks die twee
keer per week met vee naar Spanje rijden en on-
derweg voldoende tankstations aan kunnen doen

om beide brandstoffen te tanken. De actieradius
van de trucks is door het additionele brandstof-
systeem uiteraard toegenomen.

Veilig en betrouwbaar
Bij de adoptie van dit soort systemen staan be-
trouwbaarheid en veiligheid voorop. Het additio-
nele systeem moet zo gedimensioneerd zijn, dat

de levensduur van de onderdelen minimaal over-
eenkomt met die van de OEM-delen in de truck.
Dat geldt tevens voor de onderhoudsbehoefte.
Omdat het luchtmengsel door toevoeging van
LPG of CNG explosief wordt, voegt Prins het zo
laat mogelijk toe, dus na de turbo en intercooler
in het inlaatspruitstuk vlak voor de inlaatkleppen.
De inspuiting is voor beide systemen (LPG/CNG)
sequentieel.
Zowel voor het CNG als het LPG blendsysteem ge-
bruikt Prins basiscomponenten die hun betrouw-
baarheid en werking ruimschoots hebben bewe-
zen. Ze voldoen dan ook aan de Europese veilig-
heidsnormen op dat gebied.
Om de levensduur van het dieseldraaiwerk te ga-
randeren verandert Prins de prestaties van de
truck niet. De koppel- en vermogenskromme zijn
voor single en dual fuel gelijk. De VSI-computer
berekent in ieder toerengebied en bij elke denk-
bare belasting precies de hoeveelheid LPG/CNG
die toegevoegd kan worden. Hierbij maakt het
systeem gebruik van de originele data die over
het CAN-bus systeem van het voertuig gaan. Het
is nog niet mogelijk om in te grijpen in de in-
spuitstrategie van de fabrikant, het systeem leest
alleen maar.
Prins verwacht overigens wel dat aanpassing van
de inspuitstrategie mogelijk gaat worden, zeker
nu de fabrikanten grote belangstelling hebben
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getoond in het systeem en ook samenwerken met
Prins.

Dedicated retrofit
Het bepalen van de tabel geschiedt door Prins zelf
en dat willen ze ook zo laten. Momenteel ontwik-
kelt Prins dedicated retrofit installaties voor ver-
schillende motorgroepen maar het invullen van
die blendrate-tabel, de software dus, blijft het be-
drijf zelf doen. Iedere installatie is als het ware cus-
tom made, men wil absoluut geen risico lopen dat
er motoren worden opgeblazen omdat de gebrui-
ker onverantwoorde besparingen wenst.
Het systeem is uitgerust met een eigen diagnose-
systeem dat storingen detecteert en foutcodes
genereert als er iets aan de hand is. Bij serieuze
emissie- en veiligheidgerelateerde foutcodes
schakelt het systeem zich automatisch uit. De
truck schakelt dan over op single diesel, de chauf-
feur zal hier niets van merken omdat de prestaties
immers niet veranderen. Het systeem geeft wel
een waarschuwing dat er een fout is opgetreden.
Omdat het systeem alleen de CAN-bus leest, blijft
het diesel OBD-systeem volledig intact en wordt
de ‘check engine’ functie niet onderbroken of uit-
geschakeld.
Prins heeft beide systemen ontwikkeld voor de
medium en heavy duty voertuigen vanaf Euro 3.

Wat levert het op?
Vervoerders rekenen tegenwoordig tot achter de
komma of een investering mogelijk rendabel voor
ze is. Dat geldt voor dieselblending niet anders.
De terugverdientijd is afhankelijk van het verschil
tussen de diesel en CNG- of LPG-literprijs en het
aantal kilometers dat jaarlijks wordt afgelegd.
Daarnaast is het afhankelijk van de blendrate
maar dat is voor Prins, om eerder genoemde rede-
nen, een vast gegeven. Gemiddeld vervangt men
tussen de 20 en 30% diesel door LPG en 40 tot
50% door CNG.

Gemiddeld bedraagt het percentage toegevoegd LPG zo’n 20%. Prins wil de maximum motorprestaties niet veranderen en past de
blendrate aan de situatie aan. En, uiteraard, de levensduur van de motordelen moet gelijk zijn aan 100% dieselbedrijf. Vandaar dat de
grootste hoeveelheid bijgemengd wordt in het deellastgebied.

TEKST: HANS DOORNBOS / BEELD: PRINS ALTERNATIVE FUEL SYSTEMS

Wilt u meer lezen over dieselblending?
Kijk dan in het maanddossier www.amt.nl/november2010.
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Volgens Prins moet het bij een jaarkilometrage
van 150.000 km mogelijk zijn om de investering
van gemiddeld € 7.000,- (afhankelijk van tanksitu-
atie) in minder dan één jaar terug te verdienen. In
principe zou fuel blending ook geschikt zijn voor
kleine dieselpersonenauto’s, maar deze zijn naar
verhouding te zuinig en maken te weinig kilome-
ters. Hierdoor is de terugverdientijd te lang. Een
studie heeft laten zien dat een personenauto
tegen de 300.000 km moet rijden voordat het
geld begint op te leveren.
Dat voor wat betreft de centjes. Er zijn ook emis-
sievoordelen te halen met dit systeem. Tests heb-
ben uitgewezen dat bij een Euro 3-voertuig de
CO2-emissie met 5% daalde, de NOx-uitstoot ge-
middeld 10% verminderde en de deeltjesuitstoot
gemiddeld bijna 30% naar beneden ging.
Maar, de uitstoot van HC en CO steeg aanzienlijk en
wel met een factor 25! Een en ander is sterk afhan-
kelijk van het originele aftertreatment systeem. CO
is in dit kader niet zo’n probleem omdat dit in de
buitenlucht onmiddellijk omgezet wordt in CO2.
Een te hoog HC-gehalte ontstaat doordat de ver-
brandingstemperatuur van het mengsel te laag is
waardoor niet alle CNG (methaangas) verbrandt en
via de uitlaat verdwijnt. Dat geldt overigens ook
voor de Ottomotoren die op CNG draaien, maar
deze hebben voor wat betreft de HC’s in de uitlaat-

gassen een ruimere toegestane limiet. Dit pro-
bleem, dat hoofdzakelijk voor de CNG-diesel-
blendsystemen geldt, is eigenlijk alleen maar op
te lossen met een oxidatiekatalysator. Prins onder-
zoekt nu de mogelijkheid om een dergelijke kata-
lysator in het uitlaatsysteem op te nemen zodat
ook de HC-uitstoot voldoet aan de Europese emis-
sienorm.
Uiteraard staat of valt het emissievoordeel met
het gas dat wordt toegevoegd. Praten we bijvoor-
beeld over klimaatneutraal biogas dan is de CO2-
winst nog interessanter. Maar ook de samenstel-
ling van het CNG en ook het LPG varieert, het VSI-
systeem bezit de eigenschap dat het anticipeert
op eventuele wisselende gassamenstellingen.

Gedoogbeleid
De Europese emissienormen voor zowel trucks als
personenauto’s eisen dat een voertuig op niet
meer dan één brandstof tegelijkertijd loopt. Dit
zou alle grond onder het onderwerp doen wegva-
gen, echter de regelgeving is aan te passen indien
er uit het bedrijfsleven een verzoek voor dispensa-
tie komt van minstens drie landen. Een werkgroep
van de Natural Gas Vehicle Association Europe
gaat dat organiseren en ook SenterNovem onder-
steunt verdere ontwikkeling van het dieselblend-
systeem dat Prins samen met partners in de stei-
gers heeft gezet en op de markt brengt.
Het is dus wachten op Europese regelgeving. Tot
die tijd is het eigenlijk verboden, maar wordt het
onder strikte voorwaarden toegelaten door bij-
voorbeeld de RDW. Een omgebouwde truck blijft
dus op het kenteken een dieselvoertuig, tijdens
de APK kan een keurmeester het voertuig in prin-
cipe afkeuren maar omdat veel grote vervoerders
zelf keuren komt dat in de praktijk niet voor.
Prins zit met de RDW en VROM in een project-
groep die de richtlijnen voor dergelijke systemen
gaat formuleren. Tot die tijd laat de RDW onder
strikte regels de inbouw door gecertificeerde sys-
teembouwers, waartoe ook Prins behoort, toe.
Deze noteren van iedere truck die ze nu ombou-
wen de gegevens en toetsen later, als de regelge-
ving een feit is, of het voertuig hieraan voldoet.
Voor de hier beschreven dieselblendsystemen zal
dat naar alle waarschijnlijkheid geen problemen
opleveren omdat de componenten al voldoen aan
de geldende veiligheidsnormen en ook aan de
oorspronkelijke emissie-eisen van het voertuig.

Percentage toegevoegd LPG afgezet tegen belasting en toerental
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