ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK - WATERSTOF-GRAAFMACHINE

Mourik bouwt 30-tons
graafmachine
op waterstof

ONDERDEEL IN TOTAALPLAN OM
EMISSIELOOS TE DRAAIEN

Tekst: Gert Vreemann
Foto’s: Mourik, Vreemann, Rijngas

Niet een fabrikant, maar aannemer en technisch dienstverlener Mourik
introduceert de eerste middelzware graafmachine die op waterstof draait.
Mourik bouwde de machine zelf, omdat het bedrijf deze emissieloze machine
per direct nodig heeft bij het project Sterke Lekdijk. Ook past het naadloos in de
eigen ambities om in 2030 emissieloos te draaien. Een knappe wereldprimeur.

Aannemer en technisch dienstverlener Mourik in
Groot-Ammers streeft ernaar om in 2030 alleen
emissieloos materieel te gebruiken. CEO Kees
Jan Mourik is hier duidelijk over. “We hebben als
familiebedrijf Mourik heldere ambities en een
uitgewerkt stappenplan om deze ambities te re-
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aliseren. De bouw van deze machine is een onderdeel van het totaalplan. Er zal meer volgen.”
We zijn te gast bij Mourik Infra en Mourik Techniek in Groot-Ammers, waar de machine is ontwikkeld. Harry Brekelmans, hoofd materieel bij
Mourik Techniek, vult de ambities aan. “Als er iets
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‘ALS JE
NIET WILT EN KUNT
WACHTEN, BLIJFT
ER MAAR ÉÉN DING
OVER: HET ZELF
ONTWIKKELEN EN
BOUWEN’

niet op de markt is en we het nodig hebben, bouwen we het zelf. We hebben de kennis en de
vaardigheden in huis om dergelijke projecten te
realiseren”, aldus Brekelmans, die samen met
CEO Mourik met enige trots bij de eerste echte
30-tons waterstof-graafmachine staat. “Het is
voor onze medewerkers bovendien een motiverend en uitdagend project om aan te werken”,
voegt hij er nog aan toe. Wat bij Mourik begon als
de onderhoudsafdeling heeft zich doorontwikkeld tot het volwaardige bedrijf Mourik Techniek,
waar oplossingen op maat worden ontwikkeld,
die ook worden verkocht aan derden.

BREED ORIËNTEREN
Even later staan we bij de machine, waarbij de
schermen rondom de machine vanaf 1 oktober
zijn geopend. Aan de voorkant is het onmiskenbaar een Liebherr R926-8-graafmachine met alles
erop en eraan. Het grote verschil is de hogere
achterkant en uiteraard de opschriften ‘H2’ en
‘Emissieloos’ in het blauw. “We hebben er in de
praktijk mee proefgedraaid, maar het is toch
mooi geheim gebleven”, zegt Harry Brekelmans
met een glimlach. Hij geeft aan dat het zelf bouwen van de machine niet het vooraf gestelde
doel was. “We hebben als Mourik de markt voor
emissieloos draaien voor deze klasse graafmachines vooraf goed geïnventariseerd en hebben met
leveranciers en potentiële leveranciers van elektrische en waterstofoplossingen om tafel gezeten”, vertelt hij. Uit deze inventarisatie kwam
Mourik tot de conclusie dat waterstof de meeste
passende oplossing voor het bedrijf is. Die techniek is nog niet leverbaar. “Als je niet wilt en kunt
wachten, blijft er maar één ding over: het zelf
ontwikkelen en bouwen”, zegt Kees Jan Mourik.
“Dat hebben we het afgelopen jaar gedaan.”
Elektrische oplossingen zijn zoals bekend al wel
beschikbaar. Brekelmans legt uit dat Mourik een
voorkeur heeft voor waterstof, omdat je met zo’n
machine zonder grote investering in dure accupakketten een werkdag kunt draaien op één keer
brandstof (waterstof) tanken. “Wij werken in
Natura 2000-gebieden en een belangrijke specialisatie bij onze infratak is het versterken van dijken. Dat zijn niet de plekken waar stroom
voorhanden is om op locatie accu’s op te laden.
Het verwisselen van accu’s zien we ook niet zitten bij dergelijk werk en je zit toch ook met de
kwetsbaarheid van accupakketten.”
Mourik heeft al de nodige praktijkervaring met
elektrisch materieel, zoals minigravers, wielladers, stampers en dergelijke. “Onze ervaring is
dat dergelijk materieel nog niet geschikt is om

CEO Kees Jan Mourik (rechts) en Harry Brekelmans, hoofd materieel bij Mourik Techniek:
“Als er serieuze vraag vanuit de markt komt, overwegen we om deze machine ook aan
derden te vermarkten.”

een dag rond te werken op een lading en dat het
opladen of bijladen ook lang niet overal goed
mogelijk is. Dat geldt nog sterker voor middelzware graafmachines. Waterstof is in onze ogen
veel gemakkelijker”, aldus Brekelmans. Hij geeft
aan dat het bedrijf voor licht materieel wel markt
ziet voor elektrische oplossingen.

‘ONZE ERVARING IS DAT ELEKTRISCH
MATERIEEL NOG NIET GESCHIKT
IS OM EEN DAG ROND TE WERKEN
OP ÉÉN LADING’

BINNEN EEN JAAR
Wachten tot er een waterstof-graafmachine op
de markt zou komen, wilde en kon het bedrijf
niet. “Wij zijn één van de partners in het project
Sterke Lekdijk”, vertelt Kees Jan Mourik. “Wij
gaan de komende jaren het deelproject Salmsterkte uitvoeren, waar we deze maand aan beginnen. Wij hebben daarop ingeschreven met de
ambitie om emissieloos te draaien.”
Het gaat hier om de combinatie van de versterking van de Lekdijk en de realisatie van nieuwe
natuur en recreatievoorzieningen. Zelf wachten
tot bijvoorbeeld de voor 2023 aangekondigde
waterstof-graafmachine van Hyundai komt, zat
er dus niet in. “We hebben met Hyundai gepraat,
maar dat kon onze wensen op korte termijn niet
GRONDIG 9 2021
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De machine is uitgerust met acht waterstoftanks, samen goed voor een capaciteit van
achttien kilo waterstof bij 300 bar druk.

inwilligen”, vertelt Mourik. Voor het bedrijf uit
Groot-Ammers was de keuze om zelf een machine te bouwen daarmee helder.
Voor het zelf ontwikkelen en bouwen is Mourik is
om tafel gegaan met leveranciers. “Liebherr wilde
wel meewerken, maar niet zelf op zo’n korte termijn de waterstof-graafmachine voor ons ontwikkelen”, geeft Brekelmans aan. Verder zag Mourik
Techniek geen knelpunten om dit project zelf op
te pakken. “De onderdelen van de waterstoftechniek zijn te koop en door onze partnership met
Accenda en onze eigen kennis en vaardigheden is
het mogelijk om dit te realiseren”, aldus Brekelmans. Hij geeft aan dat vooral de elektronica
daarin een belangrijke factor is. “Daar zat voor ons
de grote uitdaging: communiceren met de computer van de Liebherr, zodat alle graafmachinefuncties honderd procent intact blijven en het
Liebherr-gedeelte in feite ongewijzigd blijft, maar
wel communiceert met ons waterstofdeel. Ook
moeten de componenten van het waterstofdeel
onderling ook goed met elkaar communiceren.”

GEVOELIGE APPARATUUR

De hydrauliek en alle rij- en graaffuncties van Liebherr zijn ongewijzigd gebleven.

In de cabine zit er een apart schermpje waarop de machinist de data van
de brandstofcel-unit kan volgen, zoals het verbruik en de brandstofvoorraad.
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Mourik had nog wel wat noten te kraken. “Een
brandstofcel is een gevoelig apparaat”, zegt Brekelmans. “Door die wat oversized te kiezen, hoeft
deze niet voluit te draaien. Dat is gedaan om de
levensduur te maximaliseren”, legt hij uit. Verder
stelt het volgens de ontwikkelaar hoge eisen aan
de inlaatlucht. De benodigde zuurstof voor de
verbranding van waterstof wordt uit de buitenlucht gehaald, waarna die door de brandstofcel
wordt geleid. “We hebben een zeer fijn inlaatfilter
ontwikkeld voor deze machine. Vervuiling belemmert namelijk de werking van de brandstofcellen
en verkort de levensduur aanmerkelijk.”
Mourik heeft ook een flinke accu geplaatst, zodat
de brandstofcel continu rustig kan draaien, onafhankelijk van de machinebelasting. Ook is er een
overgedimensioneerd koelsysteem aangebracht
voor de elektromotoren, het accupakket en de
brandstofcel, allemaal met als inzet om de levensduur te verlengen. Een kijkje achter de kap
rechtsvoor waar de accu zit, is er niet bij. “Dat is
ons ding en dat geven we nog niet prijs”, klinkt
het. Hoe zwaar dat accupakket is en van welke
makelij is dus nog even raden, evenals het beschikbare vermogen. “Neem aan dat de machine
wat meer vermogen kan leveren dan de standaard Liebherr. Daar hebben we bewust voor gekozen omwille van een zo lang mogelijke
levensduur”, aldus Brekelmans. De beschikbaarheid van waterstof ziet Mourik niet als knelpunt.
“Dat is te koop en kan worden geleverd.”
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rond de negen ton heeft gekost. “Voor ons is het
fijn dat de inzet van deze machine op het project
Sterke Lekdijk al extra wordt beloond. We verwachten deze machine nog wel enkele jaren te
kunnen inzetten op dijkverzwaringsprojecten. Tegelijkertijd blijft het een innovatieve machine en
zullen we deze de komende jaren mogelijk moeten
aanpassen met nieuwe, betere componenten.”

‘EEN BRANDSTOFCEL IS EEN
GEVOELIG APPARAAT, MAAR DOOR
DEZE OVERSIZED TE KIEZEN, HOEFT
DIE NIET VOLUIT TE DRAAIEN’

DE MACHINE
De 150 kW (204 pk) sterke Liebherr D935-Stage V-krachtbron is met
dieseloxidatiekatalysator en SCR-unit plus koeling vervangen door
brandstofceltechniek. De machine is niet langer geworden en heeft
nog gewoon het bestaande Liebherr-contragewicht. De brandstofceltechniek bestaat uit een brandstofcel die een laag-voltagespanning
levert die vrijkomt bij het in de brandstofcel ‘omzetten’ van waterstof
en zuurstof naar water. Deze spanning word in een omvormer omgezet naar een hoog-voltagespanning, die weer wordt afgegeven aan
een - in dit geval extra groot - accupakket dat rechtsvoor in de machine is ondergebracht. De brandstofcel en de omvormer zitten op de
plek van de motor. De beide axiale loadsensing-hydrauliekhoofdpompen (tweemaal 650 liter per minuut bij 380 bar) voor het graaf- en
rijwerk en de aparte zwenkpomp worden rechtstreeks door elektromotoren aangedreven. Deze elektromotoren worden door de batterij
gevoed. De brandstofcel fungeert in feite als continue lader van de
batterijen. Er zijn extra fijne inlaatluchtfilters voor de inlaatlucht van
de brandstofcel gemonteerd. De machine is aan de achterkant wat
hoger vanwege de extra groot gedimensioneerde koelunit en het
plaatsen van de acht waterstoftanks, die zijn gemaakt van composietmateriaal. Samen zijn die goed voor een capaciteit van achttien kilo
waterstof bij een druk van 300 bar. Mourik heeft zelf een vulunit om
op locatie af te kunnen vullen. Tijdens het eerste testwerk is vastgesteld dat deze 30-tonner in een half uur op locatie is afgevuld met
achttien kilo waterstof en er een volle werkdag op kan draaien.

Mourik kijkt intussen al verder. “Deze techniek
kunnen we ook op andere klassen graafmachines
toepassen en op andere voertuigen om bijvoorbeeld ook het grondtransport emissieloos uit te
voeren”, zegt Mourik. Hij denkt daarbij niet alleen
aan eigen gebruik. “Als er serieuze vraag vanuit
de markt komt, overwegen we om deze machine
ook aan derden te vermarkten, net als we bij onze
uitlaatgasnabehandelingsunits doen en zoals we
bij Mourik Techniek al meer producten vermarkten”, aldus de CEO. Hij geeft aan dat ze dergelijke
vragen in de komende maanden gaan beantwoorden. “Ons past bescheidenheid: het moet
eerst goed zijn en we gaan geen dingen beloven
die we niet waar kunnen maken.”

BINNEN EEN JAAR
De bouw werd begin dit jaar opgestart en de machine werd feitelijk binnen tien maanden gerealiseerd. De Liebherr-hydrauliek en de bijbehorende
aansturing zijn niet gewijzigd. In de cabine zie je
het vertrouwde beeld. Er zit alleen een extra
scherm aan de rechter voorstijl om de data van het
waterstofgedeelte te volgen. Als de machine even
later draait, zie je dat ook en hoor je dat deze vergelijkbaar stil draait als de elektrische varianten.
Mourik laat doorschemeren dat deze machine zo

Hier draait Mourik proef met het afvullen. De machine blijkt in ongeveer een half uur af
te vullen met achttien kilo waterstof.
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