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Elektrisch geregelde pomp vervangt smoring

Op weg naar intelligente koel- en 
generatoraandrijving voor vrachtwagens
Omdat rondom vrachtwagens vaak systemen worden 

gebruikt die elektrische stroom nodig hebben, ontwikkelt 

TRS EnergySystems al geruime tijd generatoren die 

worden aangedreven door de vrachtwagenmotor zelf. 

Die hieraan gerelateerde nadelen zoals rendements- en 

vermogensverliezen heeft het bedrijf opgelost door in 

plaats van een lastdruk geregelde pomp nu een elektrisch 

aangestuurde variant in te zetten. Dit resulteerde 

uiteindelijk in een oplossing die nog veel meer voordelen 

biedt.

Marjolein de Wit - Blok

T RS EnergySystems ontwikkelt 
400/230 V aandrijfsystemen voor 
energielevering aan onder andere 
transportkoelinstallaties, trans-

portverwarmingsinstallaties voor trailers, 
standaard koelcontainers (reefers) en ver-
warmingssystemen van tankcontainers. De 
aandrijfsystemen, Hydro-Power genaamd, 
zijn bovendien geschikt voor het aandrijven 
van diverse andere 400/230 V systemen 
rondom de vrachtwagen. Bijvoorbeeld voor 
het verwarmen van bepaalde materialen, het 
laden en lossen van cryogene gassen en voor 
systemen die door brandweerwagens wor-
den gebruikt, zoals klokpompen, verlichting 
en reddingsapparatuur.

Regeling door smoring
De aandrijfsystemen worden in de basis 
aangedreven door de vrachtwagenmo-
tor. In tegenstelling tot een afzonderlijke 
dieselaangedreven oplossing bespaart deze 
methode veel brandstof. Verder betreft het 
een betrouwbare aanpak die weinig onder-
houd vraagt en tevens goed toegankelijk is. 
In afbeelding 1 is het schema te zien van de 
werking van dit systeem. Hieruit is af te le-
zen dat het signaal waarmee de pomp wordt 
aangestuurd afkomstig is van een smoring 
die de volumestroom meet. Een dergelijke 
smoring is nodig omdat de volumestroom 
niet constant is als gevolg van het variabele 
toerental van de vrachtwagenmotor. Een 

constante volumestroom is echter wel nodig 
om uiteindelijk bij de generator een con-
stante frequentie te kunnen opwekken die de 
basis vormt voor een stabiele spanning.

Nadelen
Omdat het smoren van de volumestroom 
uitsluitend gebeurt op basis van de ver-
houding tussen de volumestroom en het 
drukverschil, levert het realiseren van een 
constante frequentie (of toerental) van 
de generator in de praktijk verschillende 
problemen op. Factoren als lekverliezen, 
belasting en de temperatuur van de olie (hoe 
heter de olie, hoe lager het volumetrisch 
rendement en hiermee de frequentie) zijn 
met deze oplossing namelijk niet te  
compenseren.
Maar er zijn nog andere nadelen te signale-
ren. De drukval over de meetsmoring ver-
oorzaakt bijvoorbeeld een significant vermo-
gensverlies. Bovendien wordt hier de nodige 

warmte gegenereerd hetgeen extra koeling 
en dus extra brandstof kost met als resul-
taat een nog lager rendement. Verder heeft 
het systeem een lage eigenfrequentie en is 
bovendien slap te noemen. Als bijvoorbeeld 
de generator plotseling vol wordt belast, dan 
ontstaan sterke frequentieschommelingen 
die pas na relatief lange tijd uitdoven.
Daarnaast is er ook geen terugkoppeling 
naar de chauffeur mogelijk en is de nauw-
keurigheid van het systeem slecht te regelen 
omdat deze lastafhankelijk is. Tot slot 
werkt het systeem maar voor één bepaalde 
frequentie (50 of 60 Hz) hetgeen vooral voor 
vrachtwagens die internationaal rijden een 
probleem kan opleveren.

Nieuw systeem gewenst
Eeuwe Kooi, directeur-eigenaar van TRS: 
„Al met al voldoende redenen om het oude 
systeem eens goed onder de loep te nemen 
en op verschillende punten te verbeteren. 

Afbeelding 1. In het oorspronkelijke systeem werd een volumestroom 

geregelde pomp toegepast in combinatie met een smoring. Deze oplossing 

leidt tot een slap en slecht te regelen systeem met een relatief grote 

warmteontwikkeling en rendementverlies.

Afbeelding 2. In het 

nieuwe systeem is een 

elektrisch geregelde 

pomp opgenomen 

waardoor de smoring 

is komen te vervallen. 

Hiermee is het 

rendement verhoogd en 

is een goed te regelen 

systeem gerealiseerd.

Br
on

:TR
S

Br
on

:TR
S



Bestur ingstechn iek

www.eng ineerson l ine .n l  no 4  apil 2007 35

Bovenaan stond voor TRS een verbetering 
van het rendement. Dit rendement wordt 
immers negatief beïnvloed door de smoring 
die een relatief groot energieverlies veroor-
zaakt. Bovendien is er extra koeling nodig 
als gevolg van de hierbij ontwikkelde warmte 
hetgeen eveneens energie kost. De warmte-
ontwikkeling is bovendien ongunstig voor 
vrachtwagens die in warme landen rijden en 
waar de wegdektemperatuur eenvoudig kan 
oplopen tot 65 °C.”

Eisen en wensen
De lijst met uiteindelijke eisen en wensen 
loog er niet om. Het nieuwe systeem moest 
naast een verbeterd rendement ook stijver 
worden om zo een stabielere frequentie te 
kunnen realiseren. Verder was een diagnose-
systeem voor de chauffeur gewenst én moest 
het mogelijk zijn eenvoudig om te schakelen 
van 50 naar 60 Hz. Kooi: „Op zich is het 
natuurlijk al langer mogelijk om door mid-
del van software aan deze eisen te voldoen. 
Er bestaan echter grote verschillen tussen 
industriële toepassingen en het gebruik van 
deze oplossing in de mobiele hydrauliek. 
Om maar een aantal factoren te noemen: in 
de mobiele hydrauliek mogen verbeteringen 
eigenlijk niets kosten, de oplossing moet vol-
ledig ‘hufterproof ’ zijn, betrouwbaar werken 

onder extreme omstandigheden en eveneens 
in sterk vervuilde omgevingen. Bovendien 
moet je niet vergeten dat de mogelijkheden 
om te koelen veel kleiner zijn; de uitein-
delijke oplossing mag dus zeker niet teveel 
ruimte innemen!”

Elektrisch geregelde pomp
Het verbeterde systeem is te zien in afbeel-
ding 2. Het grote verschil met de eerste 
oplossing is de toepassing van een elektrisch 
geregelde pomp die wordt aangestuurd op 
basis van meer grootheden dan alleen de 

volumestroom en de druk. Zo wordt het 
generator- en het dieseltoerental gemeten 
evenals de olietemperatuur en de pomp-
druk. Deze waarden zijn voldoende om alle 
eerdergenoemde factoren naar wens te com-
penseren en zo een stabiel en goed te regelen 
systeem te realiseren. De chauffeur heeft 
bovendien eenvoudig toegang tot informatie 
met betrekking tot bijvoorbeeld de genera-
tortemperatuur, vervuiling, generatorspan-
ning en -koeling en kan actie ondernemen 
op basis van de beschikbare foutboodschap-
pen (afbeelding 3).

Afbeelding 3. Door het nieuwe systeem beschikt de bestuurder van de vrachtwagen over de mogelijkheid 

om in te grijpen op basis van de beschikbare informatie of foutmeldingen.
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Afbeelding 4. 

Afgelopen jaar waren 

wereldwijd twintig 

proefopstellingen actief. 

TRS verwacht vanaf dit 

jaar alleen nog elektro-

proportioneel geregelde 

systemen te leveren. Br
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Brandstofbesparing
De opgestelde eisen en wensen zijn met het 
nieuwe systeem gehaald. De brandstofbespa-
ring bedraagt ongeveer een halve liter per 
draaiuur; gemiddeld draaien koelinstallaties 
drieduizend uur per jaar hetgeen een brand-
stofbesparing van vijftienhonderd liter op 
jaarbasis oplevert. De regeling is verder veel 
nauwkeuriger geworden zodat in de eerste 
plaats een vlakke spanning wordt afgele-
verd. Als de generator wordt ingezet voor de 
aandrijving van koelsystemen, dan is het nu 
bovendien mogelijk de temperatuur beter 
te regelen; dit in tegenstelling tot het oude 
systeem waar alleen de mogelijkheid ‘aan’ of 
‘uit’ bestond.

Fiscus
Een andere toepassing van de regeling is het 
eenvoudig kunnen schakelen tussen 50 en 
60 Hz. Bovendien is het hiermee mogelijk 
het systeem op bijvoorbeeld 80 procent te 
laten draaien; een eigenschap die van belang 
kan zijn wanneer een bepaald systeem 
’s nachts in bewoond gebied moet draaien 
en waar de chauffeur te maken heeft met 
eisen ten aanzien van het geluidsniveau. 
Verder is het mogelijk via CAN het systeem 
te integreren in het voertuigmanagementsys-

teem. Omdat gegevens verkregen via CAN 
worden geaccepteerd door de fiscus zijn er 
in de toekomst wellicht belastingvoordelen 
te verwachten. Nu is immers aan te tonen 
hoe lang de Power Take-Off (PTO) stond 
ingeschakeld.

Toekomst
Tot slot horen ook de eenvoudige opbouw 
en de reductie van de warmteproblemen 
thuis in het rijtje voordelen. Wegdektem-
peraturen van 65 °C vormen bijvoorbeeld 
geen beperking meer. Afgelopen jaar waren 
wereldwijd ruim twintig proefsystemen 
actief (afbeelding 4). Kooi verwacht met 
ingang van dit jaar echter uitsluitend nog 
elektro-proportioneel geregelde systemen af 
te leveren. „We zijn inmiddels met de eerste 
serieproducties begonnen. Hierbij maken 
we gebruik van de kennis en kunde van onze 
toeleveranciers.” Alle hydrauliekcompo-
nenten worden bijvoorbeeld geleverd door 
Bosch Rexroth waardoor TRS zich niet zelf 
bezig hoeft te houden met bijvoorbeeld het 
testen van de componenten onder extreme 
omstandigheden.

Gewoon leuk
Bovendien gebruikt Bosch Automotive de 

componenten zelf op grote schaal waardoor 
het bedrijf meeprofiteert van de kostenvoor-
delen die gepaard gaan met een seriematige 
productie. Kooi: „Buiten alle voordelen die 
het systeem oplevert voor de mobiele sector 
moet je ook bedenken dat het ontwik-
kelen van dergelijke oplossingen voor ons 
bedrijf bovenal gewoon leuk is. TRS is een 
niche-speler en dat is alleen mogelijk wan-
neer je beschikt over een groot innoverend 
vermogen. Iedere keer als dit weer is gelukt 
betekent voor ons zowel een zakelijke als een 
persoonlijke overwinning.”

:	www.boschrexroth.nl
8	info@boschrexroth.nl
)	+31 (0)411 65 19 51

:	www.trs.eu
8	info@trs.eu
)	+31(0)71 402 12 21
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