Interview met Gerrit van der Linde van Mourik EGP

Mourik EGP (Exhaust Gas Purification)
biedt complete oplossingen voor
emissienabehandelingssystemen voor
maritieme en industriemotoren Stage
IV, V en TIER4F.
Ze leveren complete SCR (NOx) en
DPF (roetfilter) systemen, afgestemd
op de specificaties van de klant en
wettelijke emissie-eisen. In nauwe
samenwerking met Mourik Techniek
kunnen ze complete systemen
samenstellen, produceren, installeren
en onderhouden.
Belangrijke doelgroepen zijn:
rederijen, particuliere scheepsondernemingen, scheepswerven en overheden.
Mourik EGP richt zich onder andere
op binnenvaartschepen, service-,
patrouille vaartuigen en veerboten.
In de nabije toekomst komen er ook
gespecialiseerde systemen voor
zeeschepen die op stookolie varen.

Mourik heeft hiervoor al de
beschikking over een gesloten
scrubber installatie, die in combinatie
met een katalysator kan bijdragen aan
het behalen van de emissie-eisen voor
2019 tot 300 kW en vanaf 2020 boven
de 300 kW.
Mourik EGP biedt naast deze
oplossingen ook monitoring en
OBD-technologie. Emissiedata wordt
steeds belangrijker en rapportage is
in de toekomst onvermijdelijk.
In Groot-Ammers spreken we
Gerrit van der Linde die sinds
1993 actief is met technieken
voor nabehandeling voor schepen.
Vanaf 2022 is de nieuwe Europese
wetgeving EU stage V normering
van kracht. Dat betekent dat schepen
hun motoren voor die tijd moeten
vervangen of uitlaatgas purificatie

moeten gaan toepassen om aan
de nieuwe normering te voldoen.
Of is het wellicht beter om helemaal
over te stappen naar elektrisch varen?
Gerrit van der Linde: “Men denkt
eigenlijk te makkelijk over
elektriciteit. Bij elektrisch varen komt
meer kijken dan alleen een stekker in
het stopcontact steken. Elektriciteit
moet opgewekt worden, het moet
ergens worden opgeslagen, wat vaak
dure oplossingen zijn en die ook bij
de productie CO2 uitstoten.
In deze regio waar veel industrie
is gevestigd en veel logistieke
bewegingen plaatsvinden,
zowel over het water als over de weg,
zijn we op zoek naar oplossingen om
onze luchtkwaliteit te verbeteren.
De technieken om daar invulling aan
te geven zijn er. Laten we die dus
nu toepassen en niet wachten tot

elektrisch vervoer in voldoende mate
is ontwikkeld. Ik geloof in elektrisch
vervoer maar dat is pas over enkele
jaren een echte oplossing.
Stel dat we nu allemaal elektrisch
gaan varen en rijden, dan hebben we
een enorm probleem. Dat is logistiek
niet haalbaar. We moeten beginnen
met het toepassen van de techniek
die we nu hebben. Dan overgaan naar
hybride toepassingen. Dus schone
motoren gekoppeld aan elektrische
motoren en dan naar volledig
elektrische- of waterstof motoren.
Voor het Havenbedrijf hebben we
inmiddels een hybride systeem
ingebouwd in de RPA 8 en we gaan
in de Piet Hein en Witte de With
van Waterbus een emissie
nabehandelingssysteem inbouwen.
Als we echter de gehele scheepvaart
moeten gaan verduurzamen zal de
overheid daar ook aan moeten
bijdragen. Dit kan niet alleen door
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het bedrijfsleven gefinancierd worden.
Het lastige is dat we vanaf 2020 Stage
V motoren moeten hebben maar als je
nu nog een CCR2 motor inbouwd dan
mag je er nog 10 jaar mee varen.
Dat schiet mijns inziens niet erg op.
We kunnen motoren nu met onze
techniek zo schoon krijgen dat ze
voldoen aan de Stage V normering dus
begin daar dan mee.
In de nabije toekomst verwacht ik
steeds meer schepen met een schone
dieselmotor die een elektromotor
aanstuwt. Daardoor is met een
relatief kleine motor voldoende
voortstuwing te realiseren zonder
tussendoor op te hoeven laden.
De nieuwste verbrandingsmotoren
zijn schoon genoeg zeker als we
roetfiltering en naverbrandingstechniek toepassen. Volledig elektrisch
varen zal zeker gerealiseerd worden
maar dat gaat voor de binnenvaart en
de grote vaart nog heel lang duren.
De grote vaart gebruikt nog steeds

zeer vervuilende stookolie.
Dit wordt in 2020 ook aan banden
gelegd. Dat betekent dat de
brandstoffen dan niet meer dan 0,5%
zwavel mogen bevatten. Dus dan mag
er geen stookolie meer gebunkerd
worden want die kan daar niet aan
voldoen. Het enige wat je dan zou
kunnen doen is een ‘scrubber’
installeren. Je wast dan de emissie
met het scrubber systeem als het
ware schoon.
Dit systeem wordt in Amerika en
de Oostzee al toegepast. Het is een
systeem waarbij de uitlaatgassen
door een soort nevel gaan. Hier wordt
een chemische verbinding gemaakt
en wordt de zwavel uit de uitlaadgassen gefilterd en opgevangen.
Wij zijn momenteel met de laatste
technieken op dit gebied bezig. We
zijn constant aan het evalueren
en innoveren om de luchtkwaliteit
te verbeteren.”
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