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Samenvatting
In samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven heeft Govers ET BV een nieuw
aandrijfprincipe ontwikkeld voor aggregaten op vrachtwagens. Er wordt vermogen afgetapt van de
dieselmotor in de vorm van een variabel toerental en koppel, wat met een speciale Continu
Variabele Transmissie (CVT) wordt omgezet in een constant toerental en koppel. Dit nieuwe
aandrijfprincipe wordt de Constant Speed Power Take Off (CS-PTO) genoemd en is toegepast op
een wachtwagen voorzien van een transportkoeling.

m

Elektnsche
hulpinnc hting

Figuur I , Schernatische Voorstelling van het CS-PTO Concept (incl. aandrzjbron en hulpinrichting)
De generator van een elektrische transportkoeling wordt aangedreven met behulp van de CS-PTO,
welke daardoor een constant voltage en amperage genereert. De transportkoeling levert n u bij elk
mogelijk motortoerental (van stationair tot maximaal motortoerental) een constante koelcapaciteit.
De gunstige invloed van dit nieuwe aandrijfprincipe op het specifieke brandstofierbruik levert bij
gebruik in stadsverkeer een mime verdubbeling op van de opgewekte hoeveelheid koelcapaciteit.
Tevens wordt de dieselmotor van de wachtwagen gunstiger belast bij toepassing van de CS-PTO,
waardoor het brandstofverbuik en de uitstoot van schadelijke stoffen positief worden beinvloed.
Het constante voltage en amperage zorgen voor een constante en lagere snelheid van de
compressor en ventilatoren, wat zorgt voor een verlaging van de maximale geluidsemissie. Door
toepassing van een geheel nieuw ontwikkelde soft-start strategie zijn de maximale aanloopkoppels
en aanloopstromen gereduceerd en is de levensduur van componenten in zowel de vrachtwagen
als de transportkoeling vergroot.

De Constant Speed Power Take Off
(CS-PTO)

Pagina 4/19

P

KOELTECHNIEK

govers

e.t. b.v.

1. lnleiding
De Nederlandse markt voor transport krijgt in de toekomst te maken met nieuwe wet- en
regelgeving betreffende uitstoot van uitlaatgassen en geluidsemissie. Daarnaast is er een
toenemende vraag naar aandrijfsystemen voor aggregaten die een constant vermogen kunnen
leveren. De beschikbare systemen voor het aandrijven van aggregaten zijn niet in staat om aan
zowel de toekomstige wet- en regelgeving als de toenemende vraag te voldoen.

other

Figuur 2, Verdeling van de Nederlandse Markt voor Transportkoelsystemen

De Nederlandse markt voor gekoeld transport wordt gedomineerd door twee concepten voor het
genereren van koelverrnogen. 85% van de markt maakt gebruik van een secundaire dieselmotor
die de koelinstallatie direct aandrijft. Nog eens 10% van de markt maakt gebruik van een
koelinstallatie die is aangesloten op een generator, aangedreven via de krukas van de primaire
dieselmotor. Dit laatste concept wordt onder andere geproduceerd door de firma Govers ET BV in
Chaam.
Het direct aandrijven van een generator via de krukas van de primaire dieselmotor zorgt ervoor dat
het toerental van de generator lineair evenredig is met het toerental van deze krukas. De
elektrische spanning die wordt afgegeven door een generator en het daarmee gegenereerde
koelvermogen van de transportkoeling zijn beide evenredig met het generatortoerental. De
toerentalvariatie van de krukas van de primaire dieselmotor veroorzaakt hierdoor een variabel
gegenereerd koelvermogen.
Om in de toekomst de kwaliteit van gekoelde goederen te kunnen garanderen, is het noodzakelijk
om beschikking te hebben over een constant koelvermogen. Met een secundaire dieselmotor kan
dit worden gerealiseerd vanwege het constante karakter van het gegenereerde vermogen, echter
worden de eisen met betrekking tot brandstofverbruik en geluidsemissie niet gehaald. De primaire
dieselmotoren worden continu verbeterd en hebben een brandstofverbruik en geluidsniveau
bereikt, welke we1 aan de nieuwe wet- en regelgeving kunnen voldoen.

1.1Doelstelling
In december zoo1 is Govers ET BV in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven,
Zutrans in Woerden en DAF Trucks NV in Eindhoven de ontwikkeling gestart van een nieuw
aandrijfprincipe voor transportkoelingen op wachtwagens. Dit nieuwe aandrijfprincipe moet
zowel aan de toekomstige wet- en regelgeving met betrekking tot brandstofverbruik, uitstoot van
milieuonvriendelijke gassen en geluidsemissie voldoen, als een constante koelcapaciteit kunnen
leveren.

1.2 Geplande Werkwijze
Na het inventarisatie onderzoek waarin de voordelen van het nieuwe aandrijfprincipe zijn
geanalyseerd, zal het vervolgtraject bestaan uit twee wegen die parallel aan elkaar worden gevolgd.
In ken gedeelte zullen de eigenschappen van de Continu Variabele Transmissie van de CS-PTO
30-6-2003
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worden onderzocht (onderzoek op componentniveau). Het andere gedeelte concentreert zich
voornamelijk op het functioneel ontwerp (specificaties en implementatie) van de CS-PTO
(onderzoek op systeemniveau). Aan het einde van het project zullen de wegen zich weer bij elkaar
voegen en gezamenlijk leiden tot een geoptimaliseerd prototype waarmee de venvachte functionaliteit en prestaties wordt aangetoond met behulp van metingen op een testopstelling en metingen
in een wachtwagen voorzien van transportkoeling.
Onderzoek op componentniveau
De verschillende onderdelen die benodigd zijn voor het realiseren van een Constant Speed Power
Take Off, worden functioneel geanalyseerd op specificaties. Bij de Continu Variabele Transmissie
zal het slipgedrzg, het koppel doorleidend vermogen, het recdemect e c de slijtage, in relatie tot de
gevoerde overbrengverhouding worden onderzocht. De koppeling van de ~ r i m a i r epoelie van de
CVT-unit met de aandrijflijn van de wachtwagen en de koppeling van de secundaire poelie met de
generator aangedreven koelinstallatie worden onderzocht op vorm, slipgedrag, rendement en
slijtage. Met behulp van diverse sensoren (druk, rotatiesnelheid, temperatuur, koppel) en een data
logging systeem kan de gemeten data in een computer worden afgelezen en bewerkt. Zodra de
analyse van de componenten is voltooid, kan worden overgegaan tot het optimaliseren van de
afzonderlijke componenten om te komen tot een geoptimaliseerd ontwerp op componentniveau.
Onderzoek op systeemniveau
Het ontwerp van de CS-PTO met de verschillende componenten wordt geanalyseerd op
systeemniveau. De doorgeleide krachten, trillingen, koppels en vermogens worden onderzocht op
minimale en maximale waarden en de eisen die deze waarden stellen aan het totale ontwerp.
Gedurende dit onderzoek wordt een behuizing voor de CVT-unit en tevens een nieuwe ophanging
ontworpen voor het positioneren van de CS-PTO in het motorcompartiment van de vrachtwagen.
Voor het omvormen van het variabele toerental van de primaire dieselmotor in een constant
toerental aan de uitgaande as van de CS-PTO, wordt er een CVT-unit gebruikt waarvoor een
nieuwe softwarematige regeling wordt ontworpen. Hiervoor zal een dynamisch en mathematisch
model worden ontwikkeld van alle componenten van de CVT-unit.
Na het succesvol voltooien van alle simulaties op systeemniveau wordt een eerste prototype van de
CS-PTO (behuizing, CVT-unit, ophanging en softwarematige regeling) gemaakt in samenwerking
met de Technische Universiteit Eindhoven en Govers ET BV. Hierbij zal voornamelijk gebmik
worden gemaakt van de aanwezige en beschikbare bewerkingstechnieken. Zodra dit prototype is
gerealiseerd, wordt deze getest op systeemniveau, zodat de simulatieresultaten kunnen worden
gevalideerd.

Na de resultaten van beide onderzoeken zijn geanalyseerd, wordt het prototype geoptimaliseerd en
nogmaals onderworpen aan een testprocedure, waarbij de (constant) opgewekte koelcapaciteit en
de maximale geluidsemissie worden geanalyseerd in de meest extreme situaties.
Zodra deze fase succesvol doorlopen is, wordt dit prototype van de CS-PTO ingebouwd in een
testvoertuig, zodat metingen gedaan kunnen worden ten aanzien van brandstofverbmik en
uitstoot van milieuonvriendelijke gassen. Hiervoor zal een voertuig van de firma Zutrans als
testvoertuig worden gebmikt en uitgemst worden met de benodigde sensoren en een data logging
systeem. Na uitvoering van het testplan is het functionele gedrag op zowel systeem- als
componentniveau bekend en zijn het brandstofverbruik, de maximale geluidsemissie, tezamen
met de prestaties van het nieuwe aandrijfprincipe en transportkoeling bekend.

Na afloop van het project zal er een compleet geanalyseerd, geoptimaliseerd en werkend prototype
beschikbaar zijn van een CS-PTO, waawan de maximale geluidsemissie en het brandstofverbmik
bekend zijn. De functionaliteit van dit prototype is getest op zowel component- als systeemniveau
in statische en dynamische testomgevingen.
Het nieuwe aandrijfprincipe beschikt over een uitgaande as welke met een constante hoeksnelheid
draait onafhankelijk van het toerental van de primaire dieselmotor.
De verwachting is dat de maximale geluidsemissie van de generator aangedreven koelinstallatie
bij toepassing van de CS-PTO onder de Go dB(A) zal komen te liggen. Go dB(A) is het huidige
geluidsniveau van de door Govers geproduceerde generator aangedreven koelinstallaties. Een
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CS-PTO aangedreven transportkoeling zal hierdoor aanmerkelijk stiller blijven dan een
transportkoeling aangedreven met een secundaire dieselmotor (gemiddeld 70 dB(A)).
De venvachting is, ten aanzien van het brandstofverbmik en de daarmee samenhangende uitstoot
van milieuonvriendelijke gassen, dat er een aanzienlijke verlaging (ca. 25%) gerealiseerd kan
worden bij toepassing van de CS-PTO in een wachtwagen ingezet voor gekoeld transport in
vergelijking met concept uitgerust met een secundaire dieselmotor. Er wordt gestreefd naar een
brandstofverbruik dat gelijk is aan het niveau van de huidige generator aangedreven koelinstallaties van de firma Govers ET BV. Dit levert reeds een besparing op van go%
(koeltoepassing) en 70% (vriestoepassing). De meerprijs van een CS-PTO-unit welke in serie
geproduceerd wordt geschat op e 2500,-. Echter de capaciteit van de generator en transportkoeling
klusnen naar verwachting worden verkleind, waardoor de prijs van het totale systeem nagenoeg
gelijk wordt aan de bestaande systemen.
Met het slagen van dit project wordt een nieuw en succesvol concept aangetoond voor geluidsarm
en zuinig aandrijven van aggregaten op wachtwagens. Het ontwikkelde prototype is de eerste stap
naar een serie geproduceerde versie van de CS-PTO, waarmee vele hulpaggregaten stiller, schoner
en zuiniger aangedreven kunnen worden. Distributievervoer in de steden zal minder
geluidsoverlast veroorzaken, wat vooral van belang is voor de distributie tijdens de nachtelijke
uren.
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2. Werkzaam heden
In december 2001 is een onderzoek gestart met het doe1 een nieuw aandrijfprincipe voor
aggregaten op vrachtwagens te realiseren dat zowel aan de toekomstige wet- en regelgeving m.b.t.
brandstofverbruik en geluidsemissie als de waag naar een constant beschikbaar vemogen kan
voldoen.

2.1 lnventarisatie Onderzoek

(December 2001 - Maart 2002)

Gedurende dit inventarisatie onderzoek is de Nederlandse markt voor goederentransport
zorgvuldig geanalyseerd. De eerder genoemde wet- en regelgeving, de vraag vanuit de markt,
tezamen met de huidige concepten voor het aandrijven van aggregaten zijn hierbij onderzocht. De
voor- en nadelen van de bestaande concepten zijn hierin gedocumenteerd, op basis waarvan een
nieuw aandrijfprincipe voor aggregaten is bedacht: de Constant Speed Power Take Off ( CS-PTO).

Figuur 3, Het Constant Speed Power Take O f Concept
Dit nieuwe aandrijfprincipe is vervolgens uitgewerkt voor de Nederlandse markt van gekoeld
transport. Hierbij is de CS-PTO gecombineerd met de geproduceerde transportkoeling van Govers
ET BV om de potentie en prestaties van het nieuwe aandrijfprincipe te analyseren.
De afzonderlijke voordelen van de huidige concepten worden bij dit nieuwe aandrijfprincipe
gecombineerd: stil en zuinig met de garantie van een constante koelcapaciteit. Met behulp van een
kostenanalyse en een functionele analyse zijn zowel de terugverdientijd als de implementatiemogelijkheden geanalyseerd. Op basis van dit inventarisatie onderzoek is besloten de ontwikkeling
verder voort te zetten met financiele ondersteuning van Novem in Utrecht.

2.2

Uitwerken Mechanisch Ontwerp CS-PTO

(Maart 2002 - Juni 2002)

Na vergelijking in kosten, totaalrendement, geluidsemissie en onderhoud, is de ontwikkeling van
het nieuwe principe geconcentreerd op het mechanische CS-PTO concept. Met behulp van een
Continu Variabele Transmissie (CVT) wordt het variabele toerental van de dieselmotor omgezet
naar een constant toerental.
V-snaar
TransportDieselmotor - overbrenging- CVT-unit - Generator - keeling

Figuur 4, Componenten van het Mechanische CS-PTO Concept
De Constant Speed Power Take Off
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Om een keuze te maken uit de verschillende soorten CVT's, is een multicriteria analyse uitgevoerd
en gelet op specificaties, gewicht, afmetingen en complexiteit, is er gekozen voor toepassing van
een droge hybride band CVT uit Japan. De benodigde informatie en onderdelen voor de
ontwikkeling van een CS-PTO prototype zijn verkregen in overleg met de fabrikant van de CVT.

2.3

Simuleren van de prestaties van de CS-PTO

(Juni2002 - Oktober 2002)

Om een uitspraak te kunnen doen over de prestaties van de CS-PTO zonder deze fysiek te
ontwikkelen, is er een dynamisch en mathematisch model van de CVT-unit met bijbehorende
componenten opgesteld. Op basis van dit mathematische model is een nieuwe ratio-regeling
onmikkeld welke een constant toerenta! van de uitgaande as van de CS-PTO realiseest. Dit mode:
is gebruikt veer het simderen van de prestaties var, de CS-?TO met beEIu!p van het r,umerieke
rekenprogramma Matlab. Hierbij is gebruik gemaakt van de gestandariseerde European Transient
Cycle (ETC)voor zware dieselmotoren.

Figuur 5, European Transient Cycle ( E T C ) f o r a DAF 9.2 liter Heavy Duty Diesel Engine
Deze standaard cyclus is verdeeld in drie stukken welke het motortoerental en motorkoppel voor
respectievelijk rijden in stadsverkeer, rijden op provinciale wegen en rijden op snelwegen
voorschrijft.
De prestaties van het huidige concept van firma Govers ET BV, tezamen met het nieuwe concept
zijn gesimuleerd met behulp van de opgestelde modellen, de ontwikkelde ratio-regeling en de
voorgeschreven cyclus. Hierbij zijn de concepten vergeleken op toerentalvariatie van de generator,
opgewekt koelvermogen en het brandstofverbuik.

2.4

Eerste serie experimenten

(Oktober 2002 - November 2002)

In samenwerking met de Gemeenschappelijke Technische Dienst van de Technische Universiteit
is een specifieke behuizing gemaakt voor een CS-PTO prototype. Tezamen met de verkregen
componenten van de CVT-unit is een eerste prototype gemaakt. Voor het testen van het prototype
is een complete tes;to~stellingmet meetavvaratuur ontworuen en gerealiseerc3 (aansturing en dataaquisitie).

Figuur 6, Testopstelling voor Onderzoek op Systeemniveau
De Constant Speed Power Take Off
(CS-PTO)
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getest, waarna verschillende keren de ETC is doorlopen. Hierbij is de toerentalvariatie van de
generator, het opgewekte (koe1)vermogenen de maximale geluidsemissie gemeten.

2.7

lmplementatie in vrachtwagen

(Februari 2003 - April 2003)

Na succesvolle afronding van het complete testprogramma is gestart met de implementatie van
een tweede geoptimaliseerd prototype van de CS-PTO in een DAF CF75 vrachtwagen, beschikbaar
gesteld door de firma Zutrans in Woerden.

Figuur 8, DAF CF75 Vrachtwagenvan de Finna Zutrans in Woerden
Problemen met betrekking tot de inbouw en de minimale speling van de CS-PTO met het wegdek,
hebben voor enige vertraging gezorgd bij de implementatie. Het originele karter is vervangen door
een speciaal afgeschuind karter, waardoor het prototype aan de gestelde eisen voldoet.

Figuur g, Gei'mplementeerde CS-PTO in het Motorcompartiment met speciaal afgeschuind Karter
Hierna zijn testritten uitgevoerd met het rijdende prototype en zijn er metingen gedaan met
behulp van de reeds ontwikkelde rijdende testopstelling. De prestaties van het systeem zijn
gevalideerd terwijl de wachtwagen werd ingezet voor gekoeld transport. Hierbij zijn het
brandstofierbruik, het elektrisch vermogen en de temperatuur gemeten gedurende de gehele dag.
De maximale geluidsemissie van dit nieuwe aandrijfprincipe in combinatie met transportkoeling
is gemeten met hulp van Novem en Focwa.
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3. Behaalde resultaten
3.1 Simulatieresultaten
Met behulp van ontwikkelde numerieke modellen is de variatie van het generatortoerental, de
hoeveelheid opgewekte koelcapaciteit en het brandstofverbruik van zowel het huidige concept als
het CS-PTO concept gesimuleerd.
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Figuur 10, Simulatieresultaten ETC Stadsverkeer
Bij het huidige (referentie) concept is de opgewekte koelcapaciteit lineair evenredig met het
motortoerental. Doordat de transportkoeling uitgeschakeld wordt zodra het voltage van de
generator beneden de 1500 tpm en boven de 4500 tpm komt, staat de transportkoeling zowel bij
een stationair motortoerental als bij een motortoerental boven de 1875 tpm uit. Uit de simulaties
blijkt dat bij gebruik van het huidige aandrijfprincipe in het stadsverkeer, de transportkoeling 64%
van de tijd is uitgeschakeld.
Het CS-PTO concept is ontwikkeld om een constant uitgaand toerental te realiseren van 3000 tpm,
waardoor de transportkoeling bij elk mogelijk motortoerental ingeschakeld blijft. De simulaties
laten zien dat het mogelijk is om met de gebruikte regelstrategie het toerental constant te houden
op een jooo 15 tpm. Hierdoor is de transportkoeling gedurende de gehele cyclus ingeschakeld en
genereert deze daarbij een constante koelcapaciteit.
Met behulp van een gedetailleerde motorkarakteristiek van de DAF CF75 dieselmotor is het
specifieke brandstofverbruik (BSFC) in g/kWh gesimuleerd voor de gehele cyclus. Hierrnee is een
het brandstofverbruik in liter diesel bepaald.
Door gebruik te maken van het grote (ongebruikte) verrnogen van de dieselmotor bij lage
toerentallen, wordt het specifieke brandstofverbruik positief beinvloed. Dit resulteert in een kleine
toename van het brandstofverbruik, tenvijl een aanzienlijke toename van de opgewekte
koelcapaciteit wordt gerealiseerd. De simulaties laten zien dat met het CS-PTO aandrijfprincipe in
het stadsverkeer, 126% meer koelcapaciteit per liter brandstof wordt opgewekt.

I

Opgewekte Koelcapaciteit
Referentie Concept
CS-PTO Concept

0.31 kWh
0.71 kWh

Brandstofverbruik
3.40 Liter
3.45 Liter

p
p

Tabel 1, Simulatieresultaten
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3.2 Experimentele resultaten
De experimenten met het huidige aandrijfprincipe en het ontwikkelde CS-PTO prototype vertonen
grote overeenkomsten met de simulaties. Het huidige concept blijkt inderdaad niet goed te
functioneren in stadsverkeer en staat 69% van de tijd uitgeschakeld. Het geoptimaliseerde
prototype van de CS-PTO met hardwarematige regeling is in staat om het generatortoerental
constant te houden op 3000 + 75 tpm, waardoor de transportkoeling de gehele cyclus aanblijft.
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Figuur 11, Experirnentele Resultaten ETC Stadsverkeer
Tevens is er een soft-start strategie geimplementeerd waarmee het toerental van de generator
constant wordt gehouden op 1850 tpm in het geval dat de transportkoeling uitgeschakeld is. De
zware belasting op de CS-PTO en daarmee de wachtwagen dieselmotor bij inschakeling van de
transportkoeling wordt hierdoor gehalveerd. Het resulterend geluidsniveau bij inschakeling is
hierdoor veel lager en tevens wordt de levensduur van alle componenten vergroot.
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Figuur 12, Opgewekt Voltage en Amperage van de Generator
Vanwege het constante karakter van het toerental van de generator, wordt er een nagenoeg
constant voltage opgewekt. Hierdoor draaien de zwaarste componenten met een constante
snelheid en op een spanning van 4ooVolt, 5 0 Hz, met een maximale afwijking van 40 Volt. Het
benodigde amperage is afhankelijk van de toerentallen van deze componenten en daardoor
evenredig met het opgewekte voltage.
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Gedurende de experimenten is de maximale geluidsemissie van de generator en transportkoeling
gemeten. Bij een generatortoerental van 4500 tprn, krijgen de compressor en ventilatoren 500 Volt
te verwerken en draaien deze componenten op zeer hoge toerentallen. Hierdoor neemt de
geluidsemissie toe tot een maximum gemeten waarde van 81 d B ( A ) .

1

I

Opgewekte Koelcapaciteit
0.21 k w h

Maximale Geluidsemissie
81 d B ( A )

CS-PTO Concept
Tabel 2, Experimentele Resultaten
Het nieuwe aandrijfprincipe zorgt voor een maximaal generatortoerental van 3050 tpm, wat
resulteert in een maximaie geiuidsemissie van 63 &(A). Beide metingen zijn verricht aan een
transportkoeling zonder geluidsisolatie.

3.3 lmplernentatie resultaten
Na de experimenten is een tweede prototype ingebouwd in een wachtwagen met transportkoeling
van Govers ET BV. Deze vrachtwagen is ingezet voor gekoeld transport binnen de vloot van
Zutrans BV, waarbij de prestaties van het nieuwe aandrijfprincipe zijn gemeten.
Refereniie concept
CS-PTO conceot
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Figuur 13, Implernentatie Resultaten van het CS-PTO Concept
De implementatie resultaten vertonen wederom grote overeenkomsten met de simulatie en
experimentele resultaten. Het toerental van de generator wordt door de regeling van het nieuwe
aandrijfprincipe constant gehouden op 3000 + 50 toeren per minuut, met een incidentele
maximale afwijking van 300 toeren per minuut. Dit resulteert in een gemeten opgewekte
constante spanning van 400 Volt en met een frequentie van 50 Hz.
Brandstofverbuik
Gemiddelde Koelcapaciteit
I
3.11 kW
Referentie Concept
CS-PTO Concept

4.42 kW

263 liter/loo km
24.9 liter/loo km

Tabel 3, Implernentatie Resultaten
Met het nieuwe aandrijfprincipe blijft de transportkoeling altijd ingeschakeld, terwijl met het oude
aandrijfprincipe de transportkoeling gemiddeld voor 37% van de tijd staat uitgeschakeld. Dit
resulteert bij toepassing van de CS-PTO in een gemiddelde toename van de opgewekte
koelcapaciteit met 42%. Het gemiddelde brandstofverbruik gedurende de testritten met de CSPTO is bepaald op 24.9 liter per IOO km, wat neerkomt op een afname van het brandstofverbmik
met 56%. Dit wordt veroorzaakt door de gunstigere additionele belasting van de dieselmotor door
de transportkoeling.
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Verwacht resultaat vs. bereikt resultaat
Na afloop van het project is er een compleet geanalyseerd, geoptimaliseerd en werkend prototype
gerealiseerd van het nieuwe aandrijfprincipe (CS-PTO), waarvan de maximale geluidsemissie en
het brandstofverbruik bekend zijn. De functionaliteit van dit prototype is getest op zowel
component- als systeemniveau in verschillende testomgevingen (testopstelling en gelimplementeerd in een vrachtwagen). De CS-PTO beschikt over een uitgaande as welke met een
constante hoeksnelheid draait, onafhankelijk van het toerental van de primaire dieselmotor van de
vrachtwagen.
Stiller
i n samenwerking met Novem en Focwa is het maximale geiuidsniveau van de nieuwste en
zwaarste transportkoeling van Govers ET BV bepaald op 57 dB(A) bij een spanning van 400 Volt
en 50 HZ.Omdat het nieuwe CS-PTO aandrijfprincipe een constante 4 0 0 Volt, 50 H z spanning
opwekt, resulteert dit in een maximale geluidsemissie van 57 dB(A).Deze waarde ligt ver onder de
aan het begin van het project gestelde waarde van Go dB(A) en voldoet aan de wetgeving met
betrekking tot geluidsemissie.
Schoner
Het nieuwe aandrijfprincipe zorgt ervoor dat zonder gebruik te maken van een secundaire
dieselmotor (85% van de huidige markt voor gekoeld transport) een constant koelvermogen wordt
gegarandeerd. De dieselmotor van de vrachtwagen wordt gebruikt als aandrijfbron, waardoor de
additionele uitstoot van koolwaterstoffen, koostofdioxide en roetdeeltjes door de secundaire
aandrijfbron is geelimineerd. Bovendien wordt de primaire dieselmotor gunstiger belast bij
toepassing van de CS-PTO, waardoor de bovengenoemde uitstoot nog lager wordt in vergelijking
met het huidige generator aangedreven concept (10% van de huidige markt voor gekoeld
transport).
Zuiniger
Door de gunstige additionele belasting van de dieselmotor van de vrachtwagen is er een afname
van het brandstofverbruik en bedraagt deze 5,6%. De testritten met de CS-PTO laten zien dat er
42% meer koelcapaciteit wordt opgewekt in vergelijking met de huidig geproduceerde generator
aangedreven transportkoelingen van Govers ET BV. Deze toename van koelcapaciteit is boven
verwachting daar slechts 25% verhoging was verwacht aan het begin van het project. Deze
resultaten gecombineerd levert een toename van de opgewekte koelcapaciteit per liter brandstof
van 50% en dus in een aanzienlijke brandstofbesparing.
Constant Koelvermonen
Het nieuwe aandrijfprincipe is in staat om een constant elektrisch vermogen te realiseren,
wanneer het wordt gecombineerd met een generator. De transportkoeling welke is gebruikt
gedurende de experimenten en implementatie levert hierdoor continu, een constante
koelcapaciteit. Dit resulteert in een snelle daling van de temperatuur in de laadruimte, waarna
deze binnen de vooraf gestelde grenzen blijft.
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Figuur 14, Temperatuuwerloop in de Laadruimte van de DAF CF75 Vrachtwagen
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4. Conclusies en aan bevelingen
4.1 Conclusies
Na een uitgebreid onderzoeks- en ontwikkelingstraject is er succesvol een nieuw aandrijfprincipe
voor transportkoelingen gerealiseerd, welke aan de toekomstige Nederlandse wet- en regelgeving
en toenemende vraag kan voldoen. Het principe zet het variabele motortoerental van de
vrachtwagen dieselmotor om naar een constant uitgaand toerental met behulp van een continu
variabele transmissie, waarna de generator van een elektrische transportkoeling van Govers ET BV
wordt aangedreven.
Bij toepassing van het nieuwe aandrijfprincipe levert de transportkoeling continu, een constante
koelcapaciteit en schakelt deze niet uit vanwege te !age of te hoge toerentallen van de generator.
Dit resulteert in een aanzienlijke toename van het opgewekte koelvermogen in het stadsverlteer,
waar de variaties van het motortoerental het grootst zijn. Door effectief gebruik te maken van het
grote vermogen van de dieselmotor bij lage motortoerentallen, wordt het specifieke
brandstofverbruik positief be'invloedt. Dit resulteert in een afname van het brandstofverbruik in
liters diesel. Hiermee bewijst de nieuwe CS-PTO aandrijving efficienter te zijn dan de huidig
gebruikte aandrijfprincipes door meer koelcapaciteit te leveren en tegelijkertijd te zorgen voor een
aanzienlijke brandstofbesparing.
Door het constante gegenereerde voltage draaien de compressor en ventilatoren van de
transportkoeling constant en hebben deze een lager maximaal toerental. Dit verlaagd de maximale
geluidsemissie van de generator en transportkoeling, waardoor bij toepassing van de nieuwste
transportkoeling van Govers ET BV ruim aan de wetgeving wordt voldaan. Tevens krijgen de
componenten geen extreem hoge voltages of koppels te verwerken, waardoor de levensduur van
alle componenten wordt vergroot.

4.2 Aanbevelingen
Doordat de resultaten van het ontwikkelingsproject boven verwachting zijn uitgevallen, kunnen er
op basis van dit ontwikkelingsproject stappen richting massaproductie van de CS-PTO worden
ondernomen. In samenwerking met de reeds betrokken partijen is het mogelijk om op korte
termijn een productieversie van de CS-PTO te ontwikkelen welke bijvoorbeeld standaard geleverd
of gemonteerd zou kunnen worden op een vrachtwagen van DAF Trucks NV.
Binnen dit onderzoek is slechts &n toepassing ontwikkeld en gerealiseerd, welke wordt
aangedreven met een CS-PTO. De toepassing van een dergelijk aandrijfprincipe moet echter in
een veel breder perspectief worden gezien. Om een goed beeld hiervan te verkrijgen, zal er een
marktonderzoek gestart moeten worden waarin de toepassingsmogelijkheden van de CS-PTO
binnen de Nederlandse en Europese markt in kaart worden gebracht. De hieruit af te leiden
afzetmogelijkheden kunnen tevens als basis dienen voor het opstarten van een productiemaatschappij.
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