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Verksamheten vid Nordisk Gasteknisk Center sker inom följande funktionsområden: 

• Information 
• Förbränningsteknik/Miljö 
• Industriell användning 
• Kralt/Värme 
• Energianalyser 

Aktiviteterna inom funktionsområdet "kraft/värme" koncentreras kring värmepro
duktion, elektricitetsproduktion och speciellt kraft/värme-produktion, d.v.s. samtidig 
produktion av värme- och elenergi. 

Inom kraft/värme-sektorn behandlas främst följande teknologier: 

• Gasturbiner 
• Gasmotorer 
• Bränsleceller 

Denna rapport är resultatet av ett utredningsprojekt inom teknologiområdet "gas
turbine(' och har som mål att befrämja naturgasanvändningen inom den nordiska 
kraft/värme-sektorn. 

Mikael K. Forss 
Nordisk Gasteknisk Center 
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SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER 

Det fins en rekke gassmotortyper på markedet De som egner seg spesielt for 
kraft-/varmeproduksjon kan klassifiseres under gruppene: 

* Otto gassmotorer fued A = l 
* Magermotorer 
* Gass-dieselmotorer 

Konvensjonelle "Duel-Fuel''-motorer som egentlig er en kombinert magermotor 
og dieselmotor klassifiseres i det f0lgende under magermotorer. 

Dessuten kan stirlingmotoren tas med som et mulig fremtidig alternativ. 

Otto gass-motorer med A = 1 

Gassmotorer med sylinderdiameter mindre enn 200 mm og med effekt opp til l 
MW er aktuelle innenior Å = l - konseptet. Mest aktuelt er imidlertid motorer 
basert på kj0ret<>ysmotorer som arbeider med swkiometrisk blanding, og er 
utrustet med treveiskatalysator. Motoreffekten er da maksimalt 300 - 400 kW. 

Lambda=l-konseptet har bia. f0lgende fordeler: 

* Mulighet å nå svrert lave emisjonsnivåer. 
* Stabil motorfunksjon og bra respons på lastendringer. 
* Middels krav til tenningssystemel 
* H<>yt middeltrykk i sugemotor. 

Ulempene er bl.a.: 

• Krever regulering av brenselsystemet med tilbakekobling. 
• Emisjonene er i h0y grad avhengig av lambda-sondens og regulerings-

systemets funksjon samt treveiskatalysatorens tilstand. 
• Gir lwyere termisk belastning enn diesel- eller magermotor-drift 
• Banking begrer.ser motorens middeltrykk. 
• Er uegnet for brennstoff med lav bankemotstand og heller ikke egnet for 

store sylinderdiametere. 

Med treveiskatalysator er det mulig å oppnå NO,-utslipp på klart under l 
g/kWh akseleffekt Det effektive middeltrykket varierer for sugemotorene 
mellom 6-9 bar. De overladede motorene er oftest middels overladet, og har et 
effektivt middeltrykk på 8-10 bar. Det finnes riktignok eksempet på lambda
regulerte motorer som kommer opp til et effektivt middeltrykk på 14 bar. Den 
termiske virkningsgraden med swkiometrisk blandning er opptil 35 - 36 %. 

En larnbda=l-motor stiller middels krav til service. Etter VIT's erfaringer er det 
fullt mulig å kj<>re 1000 timers oljebyttingsintervaller og ganske Iange intervaller 
mellom bytte av tennplugger selv med normal tennpluggkonstruksjon. For å 
garantere at avgassutslippene holdes på oosket nivå b0r både regulerings
systemet og katalysatorens funksjon kontrolleres regelmessig. 
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Tilleggsprisen for lambda=1-utrustning til en motor i klassen 150 kW som ikke 
er optimal med hensyn på avgasser, er estimert til ca. 25.000 NOK (lambda
sonde, gassblancter med reguleringsmuligheter, styreenhet og katalysator). Hvis 
motoren må modifiseres (topplokk, ventiler, ventilseter, kj.,lesystem, turbolader) 
for å tåle heyere termisk belastning, "ker kostnadene ytterligere. Katalysatoren 
er den dyreste komponenten med begrenset levetid. Katalysatorens pris kan 
vc.ere av st:Brrelsesorden 10.()()() NOK. Eksakte verdier om katalysatorenes levetid 
i stasjomer bruk med naturgass finnes ennå ikke tilgjengelig. Et anslag kunne 
vaere 15.000 timer. Katalysatoren "delegges raskt hvis den overopphetes, for 
eksempel pga. forstyrrelser i tenningasystemet 

Magermotorer 

Magermotorer orofatter tre undergrupper, som karakteriseres ved forskjellige 
tenningsprinsipper: 

* Magermotorer med åpent forbrenningsrom. 
* Magermotorer med forkammer. 
* Konvensjonelle "Duel-Fuel"-motorer, (tennstråle-motorer) 

Magermotorene anvender forblandet luft-brenselladning. Energitettheten i 
ladningen avtar med "kende luftoverskudd, og forbrenningstemperaturen avtar 
tilsvarende. Magermotorene har lavere forbrenningstemperaturer enn andre 
gassmotorer. Resultatet av dette er at magennotorene produserer svc.ert små 
mengder NO,. 

Magre blandinger er vanskelige å antenne <>g krever stm're tenningsenergi enn 
ved lambda=1. Flammehastigheten er <>gså forholdsvis lav, og et problem det er 
vanskelig å unngå er at flarnmen kan slukke mer kalde veggflater. Disse forhold 
tenderer mot å gi noe "kt HC- og CO-utslipp, men ved bruk av oksyderende 
katalysator kan disse reduseres. 

Magre blandinger er gunstig med hensyn på bankende forbrenning. l praksis 
tillater dette å benytte hoyt kompresjonsforhold og turbolading av motorene. 
Sammenlignet med lambda=1-motorer gir magermotorene heyere effektivt 
middeltrykk <>g heyere termisk virkningsgrad. 

al Magermotor med åoent forbrenningsrom 
Magermotorer med gnisttenning etter otto-prinsippet er kommersiell tilgjengelig 
i effektområdet opp til ca. 1500 kW. Disse motorene kan oppfylle dagens 
kravnivå til avgassemisjoner definert i for eksempel TA-luft. 

Måleresultater fra MARINTEK for en Scania DS 11 som yter 180 kW ved 2200 
rpm og har motorvolumet på 11 liter viser f"lgende utslipp ved fullast: 

NO~ 2,05 g/kWh 
THC: 1,74 g/kWh 
co : 2,71 g/kWh 

Utslippstallene er uten katalysator, <>g ved bruk av oksyderende katalysator vii 
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det va>re mulig å redusere HC- og CO-utslippene betydelig. 

Det kreves et spesielt tenningssystem med stor gnistenergi i slike motorer. Tenn
pluggenes plassering og forbrenningsrommets form er viktig for motorens ytelse. 
Siden flammehastigheten er lav i magre blandinger, må sylinderdiameteren vrere 
begrenset i slike motorer, men den kan 0kes ved bruk av flere tennplugger. 

Optimal uUorming av forbrenningsrommet, kombinert med komplementerende 
teknikker i forbindelse med reguleringsfunksjoner, avgassresirkulasjon, (EGR), og 
oksyderende katalysator har potensiale for ytterligere reduksjon av avgass
emisjonene (NOv HC og CO). 

Mager blancting og lwyt kompresjonsforhold kan gi stor slitasje på tenn
pluggene. Slitte tennplugger kan vrere en årsak til feiltenning. Motoren b0r 
overvåkes for eventuell feiltenning, for eksempet ved å kontroHere at motoren 
går med jevn rotasjonhastighet 

Avgassresirkulasjon, (EGR), er i utgangspunktet uoosket da dette reduserer 
effekten ved gitt slagvotum og ladetrykk. Det 0ker også anleggets kompleksilet 

Avgassemisjoner over anleggets levetid er avhengig av kontrollfunksjoner og 
deres aldringsegenskaper, (lambda-sensor, NO-mäler, katalysator). Magermotoren 
er imidlertid mindre f0lsom for blandingsforholdet enn Å;1-motoren, og bland
ingsforholdet kan lillates en viss variasjon. 

b l Magermotor med forkammer 
Magermotorer med forkammer er sa>rlig aktuelle i effektområdet 500 - 5000 kW. 
Motoren har en termisk virkningsgrad på opp til 41 %. 

Motorene benytter et forkammer hvor det tilf0res ekstra gass slik at forholdene 
blir gunstigere for tenning. Forbrenningen starter i forkammeret og den bren
nende gassen blåses ut i hovedforbrenningsrommet. Derved vil hovedfor
brenningen starte i et st0rre område, noe som forkorter forbrenningstiden. 
Konseptet tillater st0rre sylinderdiameter enn ved magermotor med åpent 
forbrenningsrom. 

Forkammeret har vanligvis et volum som tilsvarer 2-5 % av kompresjons
votumet Det er viktig at gassen blanctes godt i forkammeret slik at det oppnås 
stabil tenning. 

I forkammeret er luftoverskuddet så lavt at det kan dannes betydelige mengder 
NO~ For motorens utslippsverdier er det derfor viktig at forkammervolumet 
gjares så lite som mulig. 

Målinger fra Bergen Diesel's forkammermotor uten katalysator viser NO,-utslipp 
på 1,5 g/kWh og CO-utslipp på 2,5 g/kWh. 

Denne motortypen krever kontroll av gasstilf0rselen til forkammeret i tillegg til 
gasstilf0rselen til sylinderen. Til gjengjeld gir forkammeret vesentlig sterkere 
tennenergi og tillater st0rre sylinderdiameter. 
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eJ Magermotor med tennstråle 
Magermotorer med tennstråle omfatter også konvensjonelle Dual-Fuel-motorer. 
De har effektområde sammenlignbart med magermotor med forkammer eller 
starre. Termisk virkningsgrad ligger også på samme nivå. 

Tennstråle-motorene har lwy kompresjon og benytter en tennstråle av dieselolje 
som selvtenner som i en dieselmotor. Tennstrålen gir tenning av hovedfor
brenningen over et forholdsvis stort volum. Dette gir mulighet for starre 
sylinderdiametre. 

Tennstrålen brn: representere så liten energimengde som mulig. På samme måte 
som i dieselmotorer vi! tennstrålen produsere både NO, og sot. 

Ulempen med denne motortypen er at den krever spesiell brenseltilfrn:sel til 
tennstrål en. 

Gassdieselmotorer 

Gassdieselmotorene opererer etter dieselprosessen og vi! ha samme termiske 
virkningsgrad og lwye middeltrykk som de konvensjonelle dieselmotorene. 
Gassdieselmotorene dekker også det samme effektområdet som tilsvarende 
dieselmotorer. I dag tllbys slike motorer for effektområdet 1-50 MW både som 
4-takt medium speed og langsomtl"pende 2-takts motorer. 

Gassdieselmotorene benytter en tennstråle for å starte forbrenningen, og energi
mengden i denne ligger i området 5-10 % av den totale brennstoffmengden som 
blir tilfrn:t ved full belastning. 

Motorkonseptet forutsetter at et konstant gasstrykk på ca. 250 bar tilf"res 
motoren. I de fleste tilleller krever dette en fler-trinns stempelkompressor. 
Noovendig kompresjonsarbeid til 250 bar er f"rst og fremst avhengig av gass
trykkel inn til kompressoren. Som eksempel vll et inngangstrykk på 16 bar 
kreve en tre-trinns kompressor med et energiforbruk omkring 3 % av motorens 
akseleffekt 

Dette gassmotorkonseptet er nytt og driftserfaringer fra slike anlegg er dermed 
beskjedne. Sicten konseptet nettopp er introdusert på markedet forventes det at 
ende! videreutviklig og optimalisering er oodvendig. Resultatene fra fullskala 
laboratoriefors<>k er svrert lovende både med tanke på virkningsgrad og middel
trykk. Videre er det rapportert om vesentlig mindre utslipp av NO, fra gassdrift 
sammenlignet med ren dieseldrill 

Flere kraft/varme anlegg skal settes i drift i !<>pet av 1990 og vi! gi noovendig 
iniormasjon om slike anlegg i drill 

Gassdieselmotorens fordeler kan oppsummeres som: 
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* Hey termisk virkningsgrad, lwyt middeltrykk. 
* Lav termisk belastning. 
* Basis dieselmotor er uendret, gir en enkel konvertering 

til gassdrift 
* Ikke falsom for gass kvalitet - metantall (oktantall) 

eller inertgass innhold. 
• Ingen gasslekkasje til veivrom eller avgassystem. 
* God respons på lastvariasjoner. 

Side 7 

Ulempene til konseptet er forst og frernst knyttet til gasskompressoren som 
kompliserer anlegget og gir en lwyere investeringskost og ekstra energiforbruk. 
Den andre innvendingen mot konseptet har vrett lwyt utslipp av NO,. Fullskala 
laboratoriefors0k viser at NO, utslippet er lavere enn ferst antatt. 

Målinger fra Wärtsilä Vasa 32 viser NO,-utslipp på 4,5 g/kWh, CO-utslipp på 4 
g/kWh og THC-utslipp på 0,5 g/kWh. 

En kompliserende og fordyrende faktor er det dobble injeksjonssystemet som 
kan forärsake st0rre driftsproblemer og lavere tilgjengelighet for et slik motor
anlegg. 

Stirlingmotoren 

Stirlingmotoren har vrert under utvikling de sis~ 20 årene, men er ennå ikke 
blitt kommersiell tilgjengelig. Det er to prinippielt forskjellige stirlingmotorer, og 
effektororäder som antydes for disse motorene er fra 1-100 kW for den enkelt
virkende og fra ca. 25-500 kW for den dobbeltvirkende. 

I Japan har det vrett gjennomfort et stirlingmotorprogram som har omfattet fire 
forskjellige motorer i effektområdet 3 kW - 30 kW, og japanske konsern har 
planer om ä starte produksjon av sine stirlingmotorer i 1991. 

Stirlingmotoren har potensiale for god brennstoffokonomi, stor brennstoff
fleksibilitet, avgasser med lave innhold av skadelige bestanddeler, lavt steynivå 
og vibrasjonsfri gange. Fremtiden vii imidlertid vise om en får frem kommer
sielle stirlingmotorer med egenskaper som kan gi dem konkurransefortrinn 
sammenlignet med dagens kommersielle gassmotorer. 

Konkiusjoner 

status när det gjelder ernisjonsbegrensninger i dagens motorkonsepter må 
vurderes ut fra de effektororäder som de forskjellige motorene dekker, og 
folgende oppstilling kan gjores: 

Otto gass-motorer med ).. = 1: 
Magermotor med åpent forbrenningsrom: 
Magermotor med forkammer: 
Dual-Fuel-motoren: 
Gassdieselmotor, 4-takts: 
Gassdieselmotor, 2-takts: 

20 400 kW 
1500 kW 
5000 kW 

20 -
500 
200 

1500 
5000 

- 10000 kW 
- 15000 kW 
- 50000 kW 
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Det understrekes at effektororåder nevnt ovenior gjelder for enkeltstående 
motorer. I et varmekraftverk kan det vrere aktuelt å benytte fra l - 10 motorer. 

Lambda=l-motoren vii ferst og fremst vrere aktuelt for mindre motorer på 
grunn av varmebelastning og relativt lav virknfngsgrad. 

For kraft/varmeanlegg mindre enn 100 kW vil A=l-motoren vrere dominerende. 
Treveiskatalysator er den emisjonsbegrensende teknologien som må benyttes for 
dette motorkonseptel Dette medf0rer at motoren krever et tilbakekoblet kon
trollsystem med et meget snevert reguleringsområde. Med hensyn til avgass
emisjoner er konseptet svrert f0Isom for Jambda-sensorens tilstand. Det er 
imidlertid mulig å kombinere lambda-sensoren med NO- og 0,-måler for ekstra 
kontroll. 

I effektområdet 100 - 500 kW er det to alternative motorkonsepter som stilles 
opp mot hverandre, og valget mellom lambda= 1-teknfkken og magermotor
teknikken påvirkes av flere faktorer, blant annet av grensverdiene på NO,
utslipp, krav til effekt, brenselets kvalitet osv. 

Magermotordrift med åpent forbrenningsrom blir aktuelt for noe sterre motorer 
på grunn av lavere termisk belastning og bedre virkningsgrad, (lavere forbruk) 
enn A= 1-motoren. Magermotorkonseptet i dag vil ha noe utslipp av hydro
karboner (HC) og karbonmonoksyd (CO), og det ber benyttes oksyderende 
katalysator. Forbrenningsprosessen medfmer lave NO,-emisjoner fra. 

For emisjonskontroll kan det benyttes en såkslt A - magersensor. Disse sensorene 
er i dag ikke helt pålitelige. Til hjelp kan det benyttes NO- og 0 2-målere. 

Det kan antas at gassmotorene kommer til å gjennomgå en relativt rask ut
vikling. Tyngdepunktel kommer til å ligge på kj0reteymotorer, men en kommer 
til å kunne dra nytte av denne utviklingen også for de stasjonrere motorenes 
del. Områder som er under utvikling er systemene for gasstilf0rsel, regulerings
systemene og katalysatorer. Nye reguleringssystemer vil ha bedre dynamikk, og 
de kommer også til å inneholde tennings- og bankingskontrolL 

Stirlingmotoren er i dag ikke noe reelt alternativ til lambda=l-motoren eller til 
magermotoren med åpent forbrenningsrom. 

Magermotor med forkammer er et konkurransedyktig alternativ i effektområdet 
500-5000 kW. Motorens NO,-utslipp er mindre enn 2 g/kWh. Utslippet av HC 
og CO kan vrere relativt heyt, men dette kan forbedres ved bruk av oksyder
ende katalysator. Motoren tillater effektivt middeltrykk opp til 15-17 bar, og 
termisk virkningsgrad kan komme opp mot 41 %. Motortypen krever bare 
lavtrykks gasstilf0rsel. Dette kan vrere et konkurransefortrinn sammenlignet med 
gassdieselmotoren. 

Magermotor med tennstråle kan ytelsemessig sammenlignes med magermotorer 
med forkarnmer. De krever et separat injeksjonssystem for tennstrålen, men 
tillater dermed sterre sylinderdiametre. Derimot er oftest middeltrykket noe 
lavere på grunn av tendensen til banking i store sylindere. Motortypen bar noe 
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heyere utslippsverdier enn magermotoren med forkammer. 

Gassdieselmotorene overlapper magermotorens effektområde, men kan leveres 
helt opp til 50 MW. Emisjoner fra disse motorene kan reduseres med kjent 
renseteknologi. Målinger som er gjort viser lave NO,-utslipp relativt til diesel
drift og disse kan reduseres med ytterligere 85-95 % i en SCR-katalysator. CO
og HC utslippene har vist seg å vlere noe heyere ved naturgassdrift i forhold ti1 
dieseldrift, men i en oksyderende katalysator kan CO-utslippene reduseres med 
opptil 95 % og HC-utslippene med 80-95 %. Hoytrykks gassystemet er en 
kompliserende faktor for dette konseptet. 

Gassdiesel konseptet gir mulighet for svrert hoyt middeltrykk (som for diesel
motorer, opptil 24 bar) og h0y termisk virkningsgrad (42-50%) for hele effekt
området. Laboratorietester viser dessuten at mellom- og lavlast drift gir bedre 
virkningsgrad for gassdrift enn hva som er oppnåelig for dieseldrift. Konseptet 
er ikke f0lsomt for gasskvalitet og kan benytte et stort spekter av gasser uten at 
det påvirker virkningsgrad eller effektuttak. 

Forskningsaktiviteter 

Felgende forskningsaktiviteter tilknyttet gassmotorkonseptene vii kunne bidra 
med til dels store reduksjoner av avgassemisjonene fra gassmotorer: 

l. Videreutvikling av katalysator- og reguleringsteknikk for gassdrift for Ä=l
konseptet og for rnagermotorer med åpent forbrenningsrom. 

2. Utvikling av tenningskilde med h0y tennenergi for rnagermotorer med åpent 
forbrenningsrom. 

3. Utvikling og optimalisering av tenningssystemet i rnagermotorer med 
forkarnmer. 

4. Utvikling av tenningssystemet og gass/luft-miksingen i gassdieselmotorer. 

5. Anvendelse av EGR, spesielt i gassdieselmotorer, men også aktuelt i andre 
motorkonsepter. 

6. Regulering av SCR i forbindelse med gassmotorer. 

Forskningsaktivitetene ovenior er ikke satt opp i prioritert rekkef0lge. Ved 
prioritering av forskningsoppgaver som NGC vii ha interesse av å delta i, må 
det tas utgangspunkt i aktuelle swrrelser på Irerntidige varmekraftverk i Norden 
hvor gassmotorer er srerlig aktuelle. 
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SUMMARY AND CONCLUSIONS 

Today !here are various gas engines on the market. Those especially Iitted for 
cogeneration plants can be classified as follows: 

* Spark Ignition Gas Engines, (Sl gas engines) 
* Lean Bum Gas Engines 
* Duel Fuel Gas Engines with high pressure gas injection 

Conventional dual-fuel engines are in this report classified as lean burn gas 
en gines. 

Also Stirling engines may be an alternative in the future. 

Spark Ignition Gas Engines 

The engines classified as SI gas engines, are gas engines with cylinder diameter 
less than 200 mm and power rating less than l MW. However, the most 
common engines within this concept are mobile engines running on stoichio
metric air/fuel ratio using a three~way catalyst, with a maximum power rating 
of 300 - 400 kW. 

Actvantages of the SI gas engines are: 

* 
* 
* 
* 

Possibility of very low exhaust emissions. 
Steady engine operation and good response on variable load. 
A verage requirements to the ignition system. 
High mean effective pressure in the suction engine. 

Disadvantages are: 

* 
* 

* 
* 
* 

Thus require a fuel amtroi system with feed-back. 
The exhaust emissions are very sensitive to incorrect functioning of 
the lambda-sensor and control systern, and the shape of the three-way 
catalyst 
Higher thermal load than diesel engines or Iean bum engines. 
Knocking lirnits the mean effective pressure in the engine. 
The engine requires a fuel with a high Methane number, i.e high 
knocking resistance, and is not fittet for !arge cylinder diameters. 

By using a three-way catalyst it is possible to reach NO,-emissions less than l 
g/kWh. The mean effective pressure is between 6-9 bars for suction engines. 
Turbocharged engines are most often mean turbocharged with a mean effective 
pressure of 8-10 bar. However, !here are exarnples of lambda-controlled engines 
with a mean effectice pressure of 14 bar. The thermal efficiency with stoichio
metric air/fuel-ratio is maximum 35-36 96. 

A SI gas engine requires average maintenance. VIT has experienced that it is 
possible to run the engine for 1000 hours before changing oil, and the intervals 
between changing the spark plugs are also relatively Iong even with a conven-
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tional spark plug system. To secure low exhaust emissions, the control system 
and the functioning of the three-way catalyst should be checked systematically. 

Costs of lambda=1 equipment for an engine of 150 kW, not optimized concern
ing low emissions, is estimated to approximately NOK 25.000,-, (lambdasensor, 
gas mixer including control system, control unit and three-way catalyst). If the 
engine has to be modified, (cylinder head, valves, valve seats, cooling system, 
turbocharger), due to higher thermal load, the costs will increase. The most 
expensive component with limited Iife time, is the three-way catalyst, and the 
price estimate of a catalyst may be NOK 10.000,-. Exact life-time data of a three
way catalyst is not yet available, but a guess will be 15.000 hours. If the three
way catalyst is overheated, for instance due to malfunction of the ignition 
system, its function may be destroyed. 

LEAN BURN ENGINES 

Lean burn engines can be specified in three groups due to different ignition 
systems: 

* Lean burn engines with open chamber. 
* Lean burn engines with prechamber. 
• Duel fuel engines. 

Pre-mixed air l fuel-mixtures are used by lean burn en gines. When the air l fuel
ratio increase, the energy-density and the combustion temperatur decrease. Due 
to a lower combustion temperature than in other gas engines, the productian of 
NO.-emissions in lean hum engines may become very low. 

Ignition of lean mixtures can be a problem, and requires higher ignition-energy 
than in SI-gas engines with lambda = l. The flame propagation speed is also 
relatively low, and one problem that is difficult to avoid, is that the flame dies 
out near cold areas in the combustion chamber. These facts may increase the 
productian of HC- and CO-emissions. However, using an oxidating catalyst, the 
HC- and CO-emissions will be reduced. 

In lean mixtures engine knock is reduoed. Therefore higher compression ratio 
and supercharging pressure can be allowed. Also the mean effective pressure 
and the thermal efficiency are higher in lean burn engines compared to Sl gas 
engines with lambda =1. 

al Lean burn engines with open chamber 
Lean burn engines with conventional spark ignition are today available commer
cially in the power range up to 1500 kW. Requirements today concerning 
exhaust emissions, for instance defined in TA-luft, can be fulfilled by these 
engines. 

Laboratory tests at MARINTEK of a Scania DS 11 bus engine of 180 kW at 2200 
rpm show the following exhaust emissions at full load: 

NO,: 2,05 glkWh THC: 1,74 glkWh CO : 2,71 glkWh 
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The test results was without catalyst, and by using an oxidating catalyst the 
HC, and CO emissions would have been reduced substantially. 

lfl these engines a high _energy spark ignition system is required. For maximum 
engine power, the spark ptug mounting and the shape of the combustion 
chamber is especially importanl Due to low flame speed in lean mixtures, the 
cylinder diameter is limited in these engines, but if more spark plugs are 
introduced, the cylinder diameter can be increased. 

For lurther reduction of exhaust emissions {NO~ HC and CO) from lean burn 
engines with open chamber, several aspect should be focused. An optimized 
combustion chamber in combination with an improved control system, exhaust 
gas recirculation, {EGR), and oxidating catalyst are improvements that will 
reduce exhaust emissions from lean bum engines. 

Lean mixtures and high compression ratio may cause extensive wear of the 
spark plugs. Wom out spark plugs rnay cause misfiring. A control system to 
detect misfiring of an engine should therefore be used, for example by mea
suring the RPM of the engine. 

Exhaust gas recirculation, [EGR), is not wanted because the maximum power 
will be reduoed at eonstant engine displacement and charge air pressure. It also 
increases the camplexity of the installation. 

Exhaust emissions during the Iife time of a plant depends on the control 
systems and their aging properties, {lambda-sensor, NO-measurement equipment, 
catalyst). However, lean hum engines are less sensitive for the fuel/air·ratio 
than the 51-gas engine, and the ratio can be allowed smaller variations. 

b J Lean bum engines with prechamber 
Lean bum engines with prechamber are especially suitable in the power range 
500 - 5000 kW. The engine has a thermal efficiency up to 41 %. 

An ignition prechamber is used in this engine. The prechamber has a separate 
gas supply whicb should give close to stoicbiometric fuel/air mixture, and is 
ignited by a conventional spark plug. The combustion in the prechamber will 
expel jets of burning gas into the main combustion chamber where the leaner 
mixture will ignite and bum as in a 51 engine. This implies to that the main 
combustion starts in a greater area, thus reducing the combustion time. The 
concept allows greater cylinder diameters than lean bum engines with an open 
chamber. 

The prechamber volume is typically 2-5 % of the total rompression volume. To 
get stable ignition conditions, proper gas mixing in the prechamber is irnportanl 

The prechamber operates with close to stoicbiometric air/fuel ratio, and is 
responsible for the major part of the NO, production in this engine. It is 
therefore irnportant to keep the prechamber volume as small as possible. 
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Test results from the Bergen Diesel prechamber engine without oxidating 
catalyst show NO,-emissions of 1,5 g/kWh and CD-emissions of 2,5 g/kWh. 

The prechamber engine requires a control system for controting the gas flow 
into the prechamber as well as the gas flow into the cylinder. In return the 
prechamber increases the ignition energy substantially, which allows targer 
cylinder diameters. 

el Dual fuel engines with low pressure gas injection 
Dual fuel engines with low pressure gas injection also includes conventional 
dual fuel engines, and is in the following only called dual fuel engines. Their 
power range can be campared with the Jean burn engine with prechamber or 
greater. Thermal efficiency is also about the same. 

The dual fuel engines have a high rompression ratio, and use pilot diesel fuel 
jets for autoignition as in a diesel engine. The pilot oil starts the main combus
tion in a relatively !arge volume, which allows larger cylinder diameters. 

The pilot fuel should represent as small amount of the total energy as possible. 
As in diesel engines the pilot fuel will produoe NO, and particles. 

The disadvantage of this engine is that it needs a separate fuel system for the 
pilot oil. 

Gas Diesel engine 

The combustion process in gas diesel engines is the same as in conventional 
diesel engines, and will have the same thermal efficiency and high mean 
effective pressure as in diesel engines. Therefore the gas diesel engines will 
operate in the same power range as their diesel engine counterparts. Today the 
power range of these engines are 1,5-50 MW, and both 4-stroke medium speed 
engines and 2-stroke slow speed engines are available. 

Gas diesel engines use a pilot injection of a small quantity of diesel oil to start 
ignition. At full load the pilot oil energy is about 5-10 % of the total energy 
supply. 

The engine concept requires a gas supply with eonstant pressure of about 250 
bar. To reach this gas pressure it is necessarry to use a multistage compressor. 
Energy required to obtain a gas pressure of 250 bar is first of all dependent on 
the gas pressure into the compressor. As an example an input gas pressure of 
16 bar will require a three-stage compressor with an energy consumptian of 
about 3 % of the engine shalt-power. 

This gas engine conoept is new, and little operational experienoe is available. 
Because of this, further development and optimalization of the concept is 
expected. Research results form laboratory experiments are very encouraging 
with respect to thermal efficiency and mean effective pressure. Further it is 
reported considerable lower NO,-emissions from gas operation campared to 
diesel operation. 
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Several cogeneration plants are put into operation during 1990, which will give 
more information about the operational aspects of these plants. 

Advantages of the gas diesel engine are: 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

High thermal effidency, high mean effective pressure . 
Low thermal load. 
The basic diesel engine is unchanged, which makes it easy to convert 
the engines to operation on gas . 
Not sensitive for different gas qualities, (the Methan number or 
variation of the amount of inert gas). 
No gas leakage to crankcase or exhaust system . 
Good response for variable load . 

The main disadvantages of this concept is first of all the gas compressor, which 
is a complicating factor for the overall plant, and also increase investments
and operating rosts. Another objection against the concept has been high NO,
emissions. However, full scale laboratory experiments show that the NO,
emissions are lower than expected. 

Test results from the Wärtsilä Vasa 32 gas diesel engine shows NO, -emissions of 
4,5 g/kWh, CO-emissions of 4 g/kWh and HC emissions of 0,5 g/kWh. 

Another complicating and cost-increasing factor is the double injection system, 
which may cause operational problems and lower availability for a gas diesel 
plant 

Stirling engine 

The stirling engine has been under development the last 20 years, but has not 
yet been available commerdally. There are prindpally two different stirling 
engines. The power rating estimated for the simple functioning engine is 1-100 
kW, and for the double functioning 25-500 kW. 

In Japan a stirling engine research program has been carried out Four different 
engines in the power range 3-30 kW have been tested. japanese companies have 
planned to start production of their stirling engines in 1991. 

The stirling engine holds promise for low fuel consumption, graet fuel flexi
bility, exhaust gases with low unwanted emissions, low noise and no vibrations. 
However, the future will show if a commercial stirling engine will compete 
with gas engines of today. 
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Conclusions 

Reduction of exhaust enuss10ns from gas engines today must be evaluated m 
relation to the power rating of the different gas engine concepts. 

SI gas engine with Å=1: 
Lean burn engines with open chamber: 
Lean burn engines with prechamber: 
Dual fuel engine: 
Gas diesel engine, 4-stroke: 
Gas diesel engine, 2-stroke: 

20- 400 kW 
20- 1500 kW 

500- 5000 kW 
200 - 10000 kW 

1500 - 15000 kW 
5000 - 50000 kW 

Please note that the power rating mentioned above is for one single engine. In a 
cogeneration plant 1-10 engines can be used. 

The 51 gas concept will first of all be used in smaller engines due to high 
thermal load and relatively low thermal effidency. 

For cogeneration plants less than 100 kW, the SI gas engine will dominate. The 
only emission control technology for these engines are the three-way catalyst 
which must be used. This imposes that a feed-back contra! system with a very 
small operating range is required for this concept. To reach low exhaust emis
sions the engine is totally dependent of the condition of the lambda sensor. 
However, it is possible to combine the lambda-sensor with NO- and 0 2-sensors 
for better contra!. 

In the power range 100-500 kW two alternative concepts will be used. The 
choke between SI gas engines and lean burn engines will be based on several 
aspects, such as NO,-emission requirements, power rating, fuel quality, etc. 

Lean hum gas engines with ooen chamber become more interesting for lager 
engines due to lower thermal Ioad and better thermal effidency, (lower fuel 
consumption), than the 51 gas engine. The concept will produce same HC and 
CO, and an oxidating catalyst should be used to reduce these emissions. The 
NO,-emissions from the lean burn gas engine are small. 

For emission control a }.. - leansensor can be used. These sensors are today not 
quite reliable. For better contra! NO- and 0,-sensors also can be used. 

It is believed that these gas engines will be irnproved considerably in the near 
future. The main area of activities will be within the development of mobile 
engines, but stationary engines will also benefit. Systems under development 
today are the gas supply system, the contra! system and the catalyst. lt is 
presurned that the contra! system will have better dynamic properties and also 
a function for ignition- and knocking contra!. 

The stirling engine is today no alternative to the 51 gas engine nor to the lean 
burn gas engine with open chamber. 
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'{tJf~5;~~~;!!'~~ is a competitive engine in the power 
range ' the engine is less than 2 g/kWh. The 
HC- and CD-emissions can be relatively high, but these can be reduced with an 
mådating catalyst. The engine can operate with a mean effective pressure of 15-
17 bar, and ils thermal.efficiency can reach 41 %. The engine concept requires 
only a low pressure gas supply, which is one of its main advantages compared 
to the gas diesel engine. 

Dual fuel engine operates in the same power range as the lean burn gas engine 
with precharnber. These engines require a separate injection system for the pilot 
fuel, but the engine concept allows larger cylinder diameters than the pre
chamber engine. The mean effective pressure is often somewhat lower in !hese 
engines due to less knock resistance in larger cylinders. The engine concept has 
slightly higher exhaust emissions than the lean bum gas engine with precham
ber. 

Gas diesel engine operates in the same power range as the lean burn gas 
engines and larger, up to 50 MW. The exhaust emissions from these engines can 
be reduced by using known technology for emission control. Full scale rueasure
ments have shown low NO,,;·emissions campared to its diesel counterpart. These 
emissions can be further reduced with 85-95 % in a SCR-catalyst. CO- and HC
emissions are slightly higher when running on natural gas compared to diesel, 
but in an oxidating catalyst CO can be reduced with up to 95 % and HC with 
80-95 %. The high pressure gas system is a complicating factor for this concept. 

The gas diesel concept has the possibility of a very high mean effective pres
sure, (the same as for diesel engines, 24 bar), and a high thermal efficiency, 
(42 -50 %) in the whole power range. Laboratory experiments show that opera
tion on medium and low loads has better efficiency when operating on gas 
compared to diesel. The gas diesel engine concept is not sensitive to different 
gas quallties, and neither the thermal efficiency nor the output power is in
fluenced by variations in gas qualities. 

Research actlvities 

The following research activities related to gas engines will contribute to !arge 
red.uctions of exhaust emissions from these engines: 

1. Further development of catalysts and control systems for gas operation for 
51 gas engines and lean burn engines with open chamber. 

2. Development of an ignition source with high ignition energy in lean bum 
engines with open chamber. 

3. Further development and optimizing of the ignition system in lean bum 
engines with precharnber. 

4. Further development of the ignition system and the gas/air mixing in gas 
diesel engines. 
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5. Practical use of EGR, especially in gas diesel engines, but also in other gas 
engine consepts. 

6. Overall control of SCR in gas engines. 

No preference are given- to the research activities mentlon above. However, 
when giving priority to research activities which would be of particular interest 
for NGC, it is obvious that a special attention must be payed to the dimensions 
of Nordie cogeneration plants especially fittet for gas engines in the future. 
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l. INNLEDNING 

I Norden benyttes i stor grad anlegg for samtidig produksjon av varme og 
elektrisitel Disse varmekraftverkene, både de store og de små enhetene, spiller 
en viktig rolle i den nordiske energiforsyningen. 

Utbygging av de nordiske naturgassnettene til nye mnråder og streben etter å 
erstatte kullbasert elektrisitetsproduksjon med naturgassbasert, "ker muligheten 
for anvendelse av gassmotorer i varmekraftverk Potensialet for nye gassmotor~ 
varmekraftverk i Norden er derfor betydelig. Anvendelsesområder som er 
aktuelle for varmekraftverk basert på gassmotorer kan vrere mindre lokale 
anlegg som drivhus, idrettshaller, prosessanlegg, etc. og sterre kommersieile 
anlegg. Gassmotor-varmekraftverk kan derfor vrere aktuelle i effektområder fra 
20 kW- 50 MW. 

Naturgass som brensel forhindrer ikke UJ2Jnskede emisjoner fra motorene. 
Nitrogenoksyder (NO.), karbonmonoksyd (CO) og hydrokarboner (HC) er for
brenningsprodukter som det stilles krav til å begrense. I de senere årene har 
emisjonsbegrensende teknologier blitt utviklet og tatt i bruk av motor
produsentene. Disse teknologiene har imidlertid fortsatt tekniske og "konomiske 
ulemper. 

Målselningen i prosjektet har vrert å sammenligne de forskjellige emisjons
begrensende teknologier teknisk og "konomisk for å ta stilling til hvilken 
teknologi som er den mest lovende og hvilke utviktingstrender som kan for
ventes innen de forskjellige teknologier. 

Sluttrapnorten legger vekt på status blant de eksisterende gassmotorkonsepter 
med tilhmende emisjonsbegrensende teknologi i dag, men også utviktingstrender 
er berort. Avslutningsvis fareslås konkrete forskningsaktiviteter som vil kunne 
bidra med ytterligere reduksjon av avgassemisjoner fra dagens gassmotorkonsep
ter. 

Prosjektet er arganisert som et felles nordisk prosjekt der ledende motormilj0er 
innen forskning og industri har deltatl MARINTEK A/S har hatt prosjekt
Iedelsen og foruten MARINTEK har f"lgende parter deltatt i prosjektet 

VIT, Finland 
Lunds Tekniska H"gskola, Sverige 
Bergen Diesel A/S, Norge 
Wärtsilä Diesel, Finland 
MAN B&W Diesel, Danmark 
Haldor Topooe, Danmark 

Prosjektet er finansiert av Nordisk Gasteknisk Center (NGC) og deltagende 
industribedrifter. 
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2. NATURGASS SOM BRENNSTOFF I FORBRENNINGSMOTORER 

2.1 Egenskaper knyttet til naturgass 

Gassmotorens yteevne og avgassemisjoner er avhengig av mange faktorer 
knyttet til motortekniske data såvel som til det brennstoffet som benyttes. En 
kort oppsummering av brennstoffparametere som er srerlig aktuelle ved gassdrift 
er: 

Tetthet og energiinnhold. 
Oktantall (kompresjonsbestandighet) og cetantall (tennvillighet). 
Metantall som angir bankingsegenskaper. 
Kappaverdi (adiabateksponent, CP /CV). 
Blandingsegenskaper. 
Magergrense. 

Tabell 2.1 viser luft/brenselforholdet ved s1:0kiometrisk blanding, blandingens 
tetthet og energitetthet samt den relative energitettheten i forhold til bensindrift 
for ullke brennstoff. 

Brennstoff Swkiometrisk blandning: 

Luft-brenselforhold Tetthet Energitetthet Re!. energitetthet 
(-) (kg/m') (M}/m') (-J 

Hydrogen 34 0,94 3,21 0,84 
Metan 17,2 1,24 3,40 0,89 
Propan 15,6 1,32 3,68 0,96 
Metanol 6,4 1,49 3,98 1,04 
Etanol 9 1,44 3,85 1,01 
Bensin 14,7 1,38 3,83 1,00 
Diesel 14,5 1,38 3,79 0,99 

Tabell 2.1 Luft-brenselforholdet og den swkiometriske blandningens (lambda=1) 
energitetthet, /1/. 

Ut fra brennstoffenes relative energiinnhold sees at hvis en går over fra bensin 
til propan kan en regne med et effekttap på ca. 5 %, og fra bensin til metan 
ca. 10 %. 

Oktantailet til et brennstoff uttrykker kompresjonsbestandigheten, og jo h0yere 
oktantall desto h0yere kompresjonsforhold kan en utnytte i en motor. Naturgass 
har h0yt oktantall. Cetantallet til et brennstoff uttrykker tenningsvilligheten til 
brennstoffet, og h0yt cetantall tilsier gode tenningsegenskaper. Naturgass har 
lavt cetantall noe som tilsier dårlige tenningsegenskaper. Dette vii si at metan 
har h0y selvantenningstemperatur. Heyt oktantall og lavt cetantall er gunstig 
med hensyn til banking, og naturgass har derfor gode antibankingsegenskaper. 
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Metantallet er også et uttrykk for bankingsegenskapene til et brennstoff, og heyt 
metantall tilsier gode antibankingsegenskaper. Metantallet benyttes for gass
tormige brennstoff i motsetning til oktantailet som benyttes for flytende brerm
stoff og er et kjent begrep for eksempet ved omtale av bensin. 

Naturgass har hey adiabateksponent [cp/ev), såkalt kappa-verdi. Kappa-verdien 
gir et bilde av hvilken termisk virkningsgrad som er teoretisk mulig å oppnå 
for den forbrenningsprosessen som betraktes. For en ideell ottoprosess kan dette 
illustreres i figur 2.1. 

termisk 
verkn.grad 

o/o 

Figur 2.1 

,. 
" 
72 

70 .. .. .. .. 
60 .. .. 
... 
"" 
50 .. 

. •' ..... ' . -·- . ·' ..... ' . . . . 
. . . . . . • • ••• ' •• c ••. • • • ••• : ••• • ••.• 

. . . . . " ........ , . 

. ·' ..... ' . ·'. . . . . 

. ......... 
....... '· . ·' ..... ' ..... ~ ..... '• . 

. . . . . . . . 'ICoil. 

' .......... . . . ~i.3 
. . . . . ·.·. ·.·.; .... 

' -1.3 . . ' . . ... ~· ... -~. '•'. . . 
~ ........ ·'· . . . . . 

. . . . ' ~ . " ........................ -.... ' ..... . . . . . . . . . . . . . . 
. '· . ~ ..... '· .. · .. ~ .. : .. · ..... : .. :· .. . . . . . .· . 

. . . . . . . . . . . . . . . .. ,. ·········~·····-···,········,···,········,··~········,·· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·-·······--··········"········ ...................... ~ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

W11~~M15~17~W~~~-~~~VaB~ 

kompressionsfOrhällande 

Den ideelle ottoprosessens termiske virkningsgrad som funksjon av 
kompresjonsforholdet ved ulike adiabateksponenter, [CP /CV=kappa). 

En gass/luftblancting med metan har en kappaverdi ruer luftens, ca. 1,40, mens 
bensin/luft har en kappaverdi på ca. 1,36. Som fremgår av figur 2.1 har derfor 
naturgass som brennstoff potensiale til hey termisk virkningsgrad. 

Den termiske virkningsgraden er avhengig av drivstoffets kvalitet, lambda
verdien, og motorens konstruksjon. 

Et gassformig brensel sikrer jevn og homogen blanding. Dette er gunstig med 
hensyn til virkningsgraden for motoren da det bidrar til å sikre god og mest 
mulig fullstendig forbrenning av brenostoffel 
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Naturgass har en evre tenngrense med luftoverskudd ca. 2,0, noe som indikerer 
at naturgass er god t egnet som brennstoff i magermotorer. 

Motorens luftfyllingsgrad angir mengden luft som kan stenges inne i sylinderen. 
I en gassdrevet ottomotor blanctes forbrenningsluften og gass f0r blandingen 
mates inn i sylinderen noe som medferer at friskluftmengden som kan stenges 
inne i sylinderen avtar. Dermed minsker motorens fyllingsgrad ved gassdrift. 
Dette kan imidlertid kompenseres ved overladning. 

Effektivt middeltrykk beskriver det spesifikke arbeidet en kan få ut av en motor 
og er en funksjon av de parameterue som er nevnt ovenfor. Ved å ta utgangs
punkt i virkningsgraden til en diesel kj0reteysmotor på 40 % og til en gass
drevet ottomotor på 35-37 % er det mul i g å sette opp det relative effektive 
middeltrykket for ulike motorer. En slik sammenligning viser at gassmotorens 
effekt faller mellom effekten til en sugedieselmotor og en moderat overladet 
motor. 

Generelt sett ligger virkningsgraden både med metan og propan på et heyere 
nivå enn ved bensindrill Dette skyldes at det til dels er mulig å ha hey 
kompresjon på grunn av drivstoffets kompresjonsbestandighet og til dels på 
grunn av at gassbrenselet garanterer en jevn og homogen blanding. 

Lambda-verdien har stor lonvirkning på virkningsgraden. Ved for rik blancting 
blir en del av drivstoffet uforbrent og virkningsgraden avtar. For dagens 
motorer oppnås best virkningsgrad med et moderat luftoverskudd, Å = 1,2-1,3, 
som garanterer så godt som fullstendig forbrenning. Dette luftoverskuddet er 
ikke så stort at det burde forårsake tenningsvanskeligheter, men det gir de 
stDrste utslippene av NOx. 

2.2 Avgassemisjoner ved naturgassdrift, /12,13/ 

Ved forbrenning av fossilt brennstoff med luft i forbrenningsmotorer, vii en 
rekke kjemiske reaksjoner foregå, og sluttproduktene fra disse reaksjonene vii 
finnes i eksosen. I tillegg vii en liten mengde av SrMreoljen forbrenne, og dette 
vii også gi et lite bidrag til avgassemisjonene, (ikke behandiet her). 

Naturgass som brukes som brennstoff i gassmotorer vii normalt bestå av 
hydrokarboner (HC) som metan, samt etan, propan, butan og pentan i små kon
sentrasjoner og kan også inneholde små mengder med CO, og N,. Hoved
produktet ved reaksjon med luft er: 

- Karbondioksyd CO, 
-Vann H,O 
- Karbonmonoksyd CO 

Når luft/brennstoff-forholdet (1.-verdien) er gitt, er det relativt enkelt å beregne 
konsentrasjonen av de forskjellige eksosgasskomponentene: CO,, H,O, O, og N,. 
Se fornvrig tabell 2.2 som viser avgassarnmensetningen for en ideell motor for 
forskjellige brennstoff ved fullstendig forbrenning av en stl'Jkiometrisk blancting 
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slik at sluttproduktet blir karbondioksyd (CO,), vann og nitrogen. 

Naturgass inneholder ferst og fremst metan, og forbrenning av naturgass vil gi 
lavere CO, -utslipp enn forbrenning av for eksempet dieselolje. 

Brennstoff 

Hydrogen (H,) 
Karbon (C) 
Metan (CH,) 
Etan (C,H,) 
Propan ( C,H,) 
Butan (C,H10) 

Oktan (C,H,.) 
"Diesel" 
Metanol (CH,OH) 
Etanol (C,H,OH) 

CO,% 

o 
21 
9,5 
11,0 
11,6 
12,0 
12,5 
13,4 
11,6 
12,3 

H,O% 

35 
o 
19,0 
16,5 
15,5 
15,0 
14,1 
12,6 
23,1 
18,4 

N,% 

65 
79 
71,5 
72,5 
72,9 
73,0 
73,4 
74,0 
65,3 
69,3 

Tabell 2.2 Avgassammensetning for ulike brennstoff (ideell motor, stekiometrisk 
blanding), /1/. 

I en virkelig motor inneholder avgassen i tillegg til de avenfor nevnte kom
ponentene karbonmonoksyd, uforbrent og delvis forbrent brennstoff, nitrogen
oksyder samt oksygen. 

Som f0lge av en relativt hey vann- og oksygenkonsentrasjon blir det svrert lite 
CO i eksosgassen på grunn av at CO oksyderes videre ti1 CO,. CO-konsentras
jonen i avgassen blir derfor liten i forhold til CO,-konsentrasjonen ved for
brenning av naturgass. 

Uforbrent brennstoff kan også va.re igjen i avgassen i små mengder. Konsentra
sjonen av uforbrent HC er svrert avhengig av Ä-verdien. Best forbrenning av HC 
og dermed lavest HC-konsentrasjon i eksosgassen fås ved en Ä-verdi noe heyere 
enn en (1,1-1,2). Ved å minke eller 0ke Ä-verdien fås heyere HC-konsentrasjon i 
avgassen. Sicten CH, er det mest stabile molekylet, vii hoveddelen av ikke
forbrent HC va.re CH,. Det vii også va.re en mind1e konsentrasjon av etan 
(C,H.), mens propan, butan, og penlan kun vii forekomme i noen få ppm hvis 
det i det hele tatt kan observeres. 

På grunn av hey temperatur i forbrenningsprosessen, kan det skje termiske 
reaksjoner som vii danne små mengder ethylen, (C,H,), fra etan eller "heyere 
ordens" HC'er. Også svrert små mengder nitrogenoksyder, (NO, NO~ N,O), kan 
dannes ved reaksjon mellom O, og N, i luften. Nitrokenoksydene vii i hovedsak 
bestå av NO som utgjoce 90-95% og NO,. Den heye temperaturen kan også 
forårsake cracking av "heyere ordens" HC-molekyler som kan medf0re kull
partikler i eksosen. 
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Temperaturen i forbrenningsrommet er avhengig av flere faktorer som forbren
ningsluftens temperatur, blandingsforholdet luft/brensel i brennkammmeret, 
tenningen og forbrenningsforl.,pel Forholdet mellom diffusjonsforbrenning av 
dräper og "forblandet forbrenning" påvirker temperaturforl.,pet betydelig. 

De fleste gassmotorene har lavere NO.,-verdier enn tilsvarende motorvarianter 
med flytende brennstoff. Dette skyldes i visse tilleller derating av motorene. 
I tilfeller der naturgassen inneholder svovelkomponenter, vii disse bli brutt ned 
til 502 og videre til SO,. 

Stn0reoljen vil medfere at det dannes noe svoveloksyder, og for de gass
motorene som benytter pilotbrennstoff vii også dette bidra til utslipp av svovel
oksyder. 

Teoretiske beregninger viser imidlertid at utslipp av svoveloksyder er svrert små 
ved naturgassdrift, (< 0,1 g/kWh). 

I tilfeller med dårlig luft/brennstoffblanding vii delvis oksyderte produkter slik 
som aldehyder, ketoner og syrer kunne finnes i eksosen i små mengder. Disse 
produktene er irnidlertid svrert reaktive og vii normalt oksyderes fullstendig i 
eksossystemet slik at de ikke kan detekteres i avgassen når denne forlater 
eksosraret. 

Generell forårsakes partikkelutslipp av ulike kilder: 

a) Oksyd- og/ eller sulfataske fra brennstoffet. 
b) Oksyd- og/eller sulfataske fra smareoljens additiver (Ca, Zn) samt fra 

motorkomponenter. 
c) Delvis forbrent og forkokset hydrokarboner fra smareoljen. 
d) Forkoksede hydrokarboner fra brennstoffel 

Naturgass inneholder ubetydelige mengder aske og bidrag dra punkt a) er 
derfor minimale. Da asken i Sffi0reoljen f"rst og fremst består av kalsium som 
skal neytralisere sure forbrenningsprodukter, og naturgass inneholder ubetyde
lige mengder svovel, kan det benyttes smareoljer med mindre askeinnhold ved 
naturgassdrill Derfor er parlikkelbidraget fra b) også mindre. Forkoksed e 
hydrokarboner fra smareoljen kan gi et bidrag, men er relativt sett lite. Bidraget 
fra punkt c) vii vrere uforandret sammenlignet med tungoljedrift. Metan består 
av små molekyler og har lav forkoksningstendens. Det må imidlertid påpekes at 
gasskomponenter kan undergå polymerings-, kondenserings-, sykliserings- og 
grafittdannende reaksjoner. Bidrag fra punkt d) er likevel lite. Typiske partikkel
utslipp ved gassdrift er 1/10 av tilsvarende utslipp ved tungoljedrifl 

Andre spesielie stoffer som kan dannes er: 

PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) 
PCP (polyklorerende bifenyler) 
PCDD (polyklorerende dibenzodioksiner) 
PCDF (polyklorerende dibenzofuraner) 
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Da naturgass ikke inneholder PAH-stoffer, og disse knappest darmes i noen 
srerlig grad ved forbrenning kan det sies at PAH-emisjoner ved naturgassdrift 
er neglisjerbare. Siden naturgass vanligvis ikke inneholder klor i noen srerlig 
utstrekning kan heller ikke PCP, PCDD, PCDF eller lignende gifter darmes ved 
forbrenning av naturgass. 

Mens konsentrasjonen av hovedkomponentene i eksosgassen, (C02, H20, 0 2, N2), 

kan beregnes relativt ooyaktig, vii innholdet av andre påviselige stoffer avhenge 
av en rekke forskjellige parametere slik som 1.-verdien, temperatur-trykk forlep, 
kj"ling av motoren, etc., se også figur 3.1, 3.2 og 3.3. 

Det er gjort en betydelig innsats for å "ke forståelsen av reaksjonsmekanismen 
for å kunne minske U<>nskede emisjoner ved primrere metoder, [se kapitel 4.1), 
srerlig for NO. men også for CO og ikke-konverterte HC. Videre reduksjon av 
disse stoffene i eksosen kan oppnås ved å benytte sekundrere metoder der de 
viktigste er treveiskatalysator for 1.= l motoren [reduksjon av CO, HC, og NO,), 
og "selektiv katalytisk reduksjon" [SCR), for 1. >> l motorer for reduksjon av 
NO. se kapitel 4.2. 

2.3 Sammenhengen mellom ulike enheter som benyttes ved omtale av 
avgassemisjoner 

Ved omtale av avgassemisjoner benyttes forskjellige enheter, g/kWh, mg/M), 
etc. Det er mulig å sette opp sammenhengen mellom de forskjellige enhetene. 
I referanse /1,2/ er det gitt en omregningstabell for ulike enheter som benyttes 
i forbindelse med NO,-emisjoner. Omregningstabellen er satt opp i tabell 2.3. 

mg NO./MJ g NO./kg brensel g NO./kWh g NO.fkm mg NO./Nm' 
tilf<>rt effekt tilf"rt effekt akseleffekt avgass 

l) 21 31 

100 4,3 0,9 0,32 261 

1) Dieselmotor virkningsgrad - 4096 
2} Brmnstofforbruk = 10 I l 100 km = 0,75 kg mil 
3) Dansk naturgass (Nedre brennverdi: 48,3 M}/kg) 

Tabell 2.3 Omregningsfaktorer for NO,-emisjoner 

Tallene i tabell 2.3 er forholdstall mellom de forskjellige enhetene som benyttes. 
Hvis det snakkes om utslippskrav for NO, på for eksempel 50 mg/M) tilf"rt 
effekt tllsvarer dette et NO,-utslipp på ca. [50/100)'0,~ g/kWh = 0,45 g/kWh 
akseleffekt 
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3. BESKRIVELSE A V MOTORKONSEPT 

I prosjektet er f0lgende motorkonsepter behandlet: 

Otto gass-motorer med l.. = l 

Magermotor · konseptet 

Gass-diesel - konseptet 

Stirling - motoren 

Side 25 

l dette kapitlet gis en oversikt over de aktuelle motorkonseptene slik de er 
beskrevet i de utarbeidede delrapportene til prosjektet, /1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/. 
Hvert motorkonsept blir behandiet for seg, og f0lgende punkter er fors0kt 
belyst: 

Motortyper, dimensjoner, karakteristiske data, anvendelsesområder 
Effektområde 
Forbrenningsprosess 
Forurensingsmengder for aktuelle driftstilstander (NO~CO,HC, etc.) 

3.1 Otto gass-motorer med l.. = l, /1/ 

Denne motoren anvender forbiaodet ladning med luftoverskuddstall lambda=l. 
Tenning skjer ved elektrisk gnist i en tennplugg. Motoren produserer betydelige 
mengder NO,. CO, og HC i sylinderen. Ved neyaktig kontroll av lambda, kan 
emisjonene reduseres sterkt i en treveiskatalysator. 

3.1.1 Motortyper og effektororåder 

I prosjektet er hovedvekten lagt på otto gass-motorer med sylinderdiameter 
under 200 mm og utrustet med lambdaregulering og treveiskatalysator. Disse 
motorene baserer seg i hovedsak på kjereteymotorer. 

I dag finnes det fortsatt svrert få lambda-regulerte motorvarianter. Konsepter 
basert på kj0ret0ymotorer har imidlertid den store fordelen at basismotorene er 
masseprodusert, og dermed prismessig fordelaktig. 

I de mindre swrrelsesklassene kan det vrere spmsmål om gasskonverterte otto
motorer. Eksempel på slike motorer er den lille 903 cm':s Fiat-motoren som 
benyttes i TOTEM-totalenergianlegget. Sokratherm i Vest-Tyskland benytter bia. 
Taloot- och Peugeot-motorer fra 1,5 til 2,8 liter. For sterre effekter blir det oftest 
spmsmål om konverterte dieselmotorer. De fleste dieselmotorer med direkte 
innsproytning er det mulig å bygge om til ottomotorer. 

Volva-Pentas motorer for aggregat (diesel) baserer seg på kj0reteymotorer, og 
har slagvolum fra 5,5 liter til 16,1 liter, og nettoeffekten fra 75 kW till 363 kW. 
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Valmet produserer dieselbaserte totalenergianlegg for el-effekter meJlom 20 og 
800 kW. Motorene til disse aggregatene kommer fra Valmet, Volvo, Scania og 
Dorman. Disse anleggene kunne i prinsippet konverteres til gassdrift 

Bla. Caterpillar, Dorrnan, MAN og MWM levererer ferdige gassmotorer og gass
motor/generatorkombinasjoner. Her er det delvis spersmål om motorer som 
opprinnelig er bygd for kj0ret0yer, men også om st<>rre motorer. Caterpillar
motorer finnes i effekter fra 31 kW opp til 858 kW. Darman's 6, 8 og 12-sylind
rede motorer bar en sylinderdiameter på 160 mm og en slaglengde på 190 mm. 
Dette gir et slagvotum på 22,9 - 45,8 liter. Effektene er mellom 225 og 600 kW. 
MAN leverer gassdrevne aggregat der swrste el-effekt er 280 kW med tilh0r
ende varmeeffekt 500 kW. MWM bar gassmotorer opp til en effekt på 1000 kW. 

3.1.2 Forbrenningsprosessen 

Otto gassmotorer med l. = l bar en forbrenningsprosess som ligger mert opp 
mot forbrenningsprosessen i moderne bilmotorer. 

Ved gass som drivstoff vil det va!l'e lettere å oppnå homogen blancting og lik 
brenseltilf0rsel til alle sylindrene. Homogen blancting vil også redusere syklus
variasjonene som er karakteristisk for alle ottomotorer. 

Mange gassforrnige brensel, spesielt metan, har lillyt oktantall og tillater h<>yere 
kompresjon enn ved bensindrift. Dette gir positiv virkning på brenselforbruket. 

3.1.3 Forurensningsmengder ved aktuelle driftstilstander 

CO - innholdet i avgassen er avhengig av lambdaverdien. Med rik blancting blir 
utslippet betydelig. Ved samme lambda-verdi gir metan-motoren lavere CO
utslipp enn bensinmotoren I forhold til bensindrift er det i enkelte tilleller 
mulig å senke CO-utslippene ved gassdrift, da brensel i gassform gir en homo
gen luft/brenselblanding og jevn fordeling meJlom de ulike sylindrene i en 
flersylindret motor. 

HC - utslippet er lavt for både metan og propan ved lavt luftoverskudd. Rik 
blancting 0ker utslippet. Det samme er tilfelle med mager blanding. 

NO,-utslippet i en gassmotor er heyere enn ved drilt på bensin eller alkoholer 
på grunn av at forbrenningstemperaturen er heyere i gassmotoren. Optimering 
av gassmotorens virkningsgrad f0rer til maksimale NO,-utslipp. Utslippene kan 
irnidlertid begrenses ved å benytte lean-burn-teknikk eller ved å benytte swkio
metrisk blancting og treveiskatalysator. Figur 3.1 viser utslipp av CO, HC og 
NO, som funksjon av lambda-verdien. For å få ned NO,-utslippet ber lambda
verdien va!l'e ca. 1,5-1,8. Eksernpler på utslipp fra 1.=1-motoren er: 

Motortvpe 

Lab.motor, VIT 
Caterpillar 3306 
MAN 2866 

Utslipp etter katalysator 
NO, HC CO 
0,1 0,1 0,4 
0,5 0,1 0,2 
3,5 
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Figur 3.1 CO-, HC- og NO,-utslipp som funksjon av lambda-verdien, /1/. 

Krav til hey virkningsgrad og lave emisjoner er ofte motstridende. I figur 3.2 er 
dette illustrert med hensyn på NO,-utslipp. Grenseverdien for NO,-utslipp er 0,5 
g NO.fnm' ved 5 % O, i avgassene (TA Luft '86). Ved lambda=1 er det mulig 
å redusere NO,-utslippene med over 99 % i en katalysator. Ved 15 % avgass
resirkulasjon (EGR), kan NO,-utslippet reduseres med 60 % uten at virknings
graden avtar. 

_,,,_. ~ 
---sn·-·~-"""'"-"'""" 

Figur 3.2 Konflikten mellom hey virkningsgrad og lave NO,-emisjoner, /1/. 
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3.2 Magermotor - konseptet, 12,6,10/ 

3.2.1 Motortyper og effektororåder 

Magermotor-konseptet [Jean burn) kan i pnnstppet inndeles i tre hovedtyper 
avhengig av gasstilfersels- og tenningssystemet. 

Åpent systern 
For kammersystem 
Tennstrålesystem 

Et åpent system er konvensjonelt utformet og har tennplugg plassert direkte i 
forbrenningsrommet noe som gir en viss frihet for optimal plassering. Et åpent 
system har tilvirkningstekniske- og 0konomiske fordeler. 

Forkammersystemet utnytter et lite volum som har direkte tilslutning til det 
egentlige forbrenningsrommet. Volumet utgjm 2-5 prosent av det totale kompre
sjonsvolumet. Dette ekstra kamrneret tilf0res en relativt sett rik Iuft/brensel
blanding som antennes i kamrneret av en tennplugg. 

Tennstrålesystemet baseres på injeksjon av en liten mengde dieselolje som 
selvtenner på grunn av den lwye kompresjonstemperaturen. Tennstrålens energi
innhold har hittil vrert i området 5-7 % av brenselenergien ved full motoreffekt, 
men kan reduseres ned mot l %. 

Magermotorkonseptet dekker effektområdet fra ca. 20 - 10000 kW, der det åpne 
forbrenningssystemet dominerer opp til ca. 400 - 500 kW, forkamrnersystemet 
tilbys opp til ca. 5000 kW og tennstrålesystemet dekker effektororåder opp mot 
10000 kW. 

Det er i dag relativt få hurtiggående 4-takts ottogassmotorer på markedet, og 
dermed også relativt få magermotorer. Disse utgj0r i hovedsak konverterte 
dieselmotorer. Aktuelle motorprodusenter av stasjoruere hurtiggående mager
motorer er blant annet 

Cooper 
Dorman Diesel 
Jenbacher Werke AG 
SACM 

Cummins 
FIAT 
MAN 
Teledyne 

DAF 
FORD 
Mazda 
Waukesha/ 
Dresser 

Deutz/MWM 
Hercules Eng. 
Rolls Royce 

Bergen Diesel's magermotorkonsept baserer seg på forkamrnersystemet og 
opererer i turtallsområdet 720-1000 rpm, og tilbys i effektområdet fra 528 kW -
3168 kW. 

Andre produsenter av middels hurtiggående magermotorer er, /10/: 

Caterpillar 
Transamerica 
de Iaval 

Colt Industry 
Waukesha 

Cooper 
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3.2.2 Forbrenningsprosessen 

Magermotorkonseptet gir hey virkningsgrad. Dette skyldes blant annet at drift 
med luftoverskudd, A > l, sikrer fullstendig forbrenning, at motorene har 
relativt heyt kompresjonsforhold og at det gassformige brennstoffet har hoy 
kappa-verdi. 

Naturgass har en 0vre tenngrense med luftoverskudd ca. 2,0 noe som taler for 
at naturgass er godt egnet som brensel i en magermotor. 

Ved magermotordrift blanctes luft og gass f0r det tilf, .es sylinderne noe som 
sikrer homogen blancting i alle sylindere. 

Forbrenningssystemet i forkammer-magennotorer består av et forkammer av 
spesielt varmebestandig stål. F0r kompresjonen starter tillmes ekstra gass i dette 
kammeret gjennom en separat tilf0rselsventil. Under kompresjonen str0mmer 
rnager blancting fra sylinderne inn i forkarnmeret. Dette gir god blancting og det 
dannes en lett antennelig gass i forkammeret. Etter tenning med gnist str0mmer 
den brennende gassen ut i hovedforbrenningskammeret gjennom dysehull og an
tenner den magre blandingen og gir en hurtig og kontinuerlig forbrenning. Med 
dette systemet utvides tenningsgrensen, virkningsgraden 0ker og NO,-emisjoner 
reduseres ved at det benyttes svaert rnager blanding. Videre er feiltenning og 
sykliske forbrenningsvariasjoner redusert på grunn av den heye forbrennings
energien i forkammert. 

Tennstråle-motorene har hey kompresjon og benytter en tennstråle av dieselolje 
som selvtenner slik som i en dieselmotor. Tennstrålen gir tenning av hoved
forbrenningen over et forholdsvis stort volum. Dette gir mulighet for st0rre 
sylinderdiarnetre. 

Tennstrålen bm representere så liten energimengde som mulig. På samme måte 
som i dieselmotorer vii tennstrålen produsere både NO, og sot. 

3.2.3 Forurensningsmengder ved aktuelle driftstilstander 

Magermotordrift har potensiale til lave emisjoner pga. den grunnleggende tekno
logien som benyttes. 

Figur 3.1 viser ernisjonsutslipp som funksjon av larnbdaverdien, og som Irerngår 
av figuren 0ker utslippene av HC med 0kende luftoverskudd. Figur 3.3 viser 
utslippstall for gassmotorer i kj0retoyer. 

Tester fra Bergen Diesel's forkammennotor viser NO,-utslipp på 1,5 g/kWH og 
CO-utslipp på 2,5 g/kWh uten bruk av katalysator. 
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UTSLAPP FRAN GASMOTORER gikWh 
TEST· 
ME'TOO N0x HC co PART 

ECE fWV 5.76 0.14 0.56 <0.1 
t.V.N. LPG l Tl«l. TWC 

FTI' 1.S 0.22 7.5 l 0.02 

HA TVA0AS l OR Tf. CM USil~ 3.4 2.8 2.22 ,...,. """" -
HA TUFIGAS l OATtCH 

FTI' ... u 14.4 0.03 1WC ........,.. 
ECf. Alt 2.08 3.06 2.33 lEAH IUAH (OPEN CtWoiBE~ -

vn. TWC '"""" 0.1 0.1 o.• -
"""""""'" FTI' 2 HATUAGASf'AOJEKTE: 1 2 <0.1 ...... 
CAT)301Sl TWC '"""" 0.51 0.06 0.12 --· FTI' 4.5 1.3 1.3 0.02 
LEANM.INttoP€H~ 

Figur 3.3 Emisjoner fra naturgassmotorer (magermotorer) for kj0reteyer, /2/. 

Fra MARINTEK' s måleresultater i figur 3.3 er også fullasttall tilgjengelig. 
Motoren, en Scania DS 11, yter 180 kW ved 2200 rpm og motorvolumet er på 
11 liter. Utslipp fra denne motoren ved fullast er: 

NO,: 2,05 g/kWh 
THC: 1,74 g/kWh 
co : 2,71 g/kWh 

Utslippstallene er uten katalysator, og ved bruk av okayderende katalysator vii 
det vrere mulig å redusere HC- og CO-utslippene betydelig. 

3.3 Gass-diesel konseptet, /5,7,9/ 

Flere ulike betegnelser, blant annet "Dual Fuel" -motorer med h0ytrykksinjeksjon 
av gass, benyttes for dette konseptel l denne rapporten vii betegneisen gass
diesel bli benyttel 

Motorkonseptet karakteriseres ved det spesieile h0ytrykksinjeksjonssystemet for 
gass. Motoren komprimerer ren luft og en tennstråle injiseres for å starte 
forbrenningen fordi naturgass har en h0y selvtenningsternperatur. Det gass
formige brennstoffet injiseres ved h0y trykk, ca. 250 bar, etter at tennstrålen har 
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begynt å brenne. Energimengden tilf0rt i tennstrålen vii ligge i området 5-10 % 
av totalt brennstoff tilfmt ved full belastning. 

Siden det gassformige brermstoffet brermes etter dieselprosessen, vii gassdiesel
motoren ha samme termiske virkningsgrad og middeltrykk som tilsvarende 
dieselmotor. 

Motorkonseptet forutseUer at et konstant gasstrykk på ca. 250 bar tilfmes 
motoren. l de fleste tilleller krever dette en fler-trinns stempelkompressor. 
Noovendig kompresjonsarbeid for å få gassen opp til 250 bar er f0rst og fremst 
avhengig av gasstrykkel inn til kompressoren. Som eksempet vii et inngangs
trykk på 16 bar kreve en tre-trinns kompressor med et energiforbruk omkring 
3 % av motorens akseleffekt Et heyere inngangstrykk gir raskt lavere energi
forbruk til kompresjon. 

3.3.1 Motortyper og effektområder 

Gassdiesel-konseptet er et nytt konsept uten driftserfaringer fra komersielle 
anlegg. De fmste anleggene for kraft-/varmeproduksjon kommer i drift i l0pet 
av 1990. 

Gassdieselmotorer tilbys både som medium speed 4-takts-motorer (Wärtsilä 
Diesel, MAN B&W), og langsomt10pende 2-takts-motorer, (MAN B&W, Sulzer). 
Gassdieselmotorene dekker et bredt effektområde med 1,5-15 MW for medium 
speed motorene og opptil 50 MW for de Iangsomtl0pende 2-takts-motorene. 

3.3.2 Forbrenningsprosessen 

I en gassdiesel motor brermes det gassformige brermstoffet etter dieselprosessen 
på samme måte som brennoljen. Naturgassen har svrert hey selvtennings
temperatur, og en liten mengde brennolje injiseres for å starte forbrenningen. 
Noovendig mengde pilotolje er avhengig av injeksjonssystemet. Forook har vist 
at mengder ned til 2 % av fullast-forbruket er tilstrekkelig for å gi stabil og god 
tenning. 

Det forventes å vrere en viss forskjell mellom forbrenningen av et allerede 
fordampet gassformig brennstoff og brennolje i dråpeform. Man forventer blant 
annet at dette skal gi seg utslag i formasjon av NO,. 

3.3.3 Forurensningsmengder ved aktuelle driftstilstander 

NO_-utslippet 
Som nevnt ovenfor forventes det et ulikt forbrenningsforl0p for gassformig 
brennstoff sammenUgnet med brennolje. Forbrerming av et gassformig brennstoff 
vii gi en jevnere temperaturlordeling i forbrenningsromrnet, og unngå lokale 
temperaturtopper som vii kunne oppstå ved dråpeforbrenning. Dermed kan man 
forvente en reduksjon av NO,-utslippet fra en gassdieselmotor sammenUgnet 
med en dieselmotor. Flere laboratoriefors0k viser en slik tendens for medium
speed-motorene. 
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To-stegs injeksjon, pilotolje og gass, vii også gi en gunstig effekt på NO,-ut-
slippet. · 

HC- og CO-utslippet forventes å ligge i samme storrelsesorden som for diesel
motorer. En viss okning kan oppstå på grunn av at gass kan lekke ut fra 
volumet mellom dysehullene og gassventilens sete. 

3.4 Stirling - motoren, /3,4,11/ 

3.4.1 Motortype og effektområde 

Stirlingmotoren arbeider etter to ulike pnns1pper, den enkeltvirkende og den 
dobbeltvirkende. Enkeltvirkende stirlingmotorer har vrert under utvikting fra 
begynnelsen av 1970-tallet, og skal kunne dekke et effektområde fra ca. l kW -
ca. 100 kW. Ingen av disse motorene er kommersiell tilgjengelige i dag. Dobbelt
virkende motorer er også fortsatt på utviklingsstadiet, og har potensiale til å 
dekke effektororåder fra ca. 25 kW - ca. 500 kW. 

l japan har det i perioden 1982-S7 blitt gjennomfort et stirlingmotorprogram av 
MIT! (Ministry of lnternasjonal Trade and lndustry) som omfattet fire for
skjellige motorer: 

Utvikler/produsent 

Mitsubishi 
Toshiba 
Aisin Seiki 
San y o 

Motoreffekt 

3kW 
3kW 

30 kW 
30 kW 

Motortype 

l-syl, 2 stempel 
2-syl, 2 stempel 
4-syl, swash plate 
4-syl, 2 veivaksler 

Situasjonen etter seks år var at det var utvikJet prototyper som fungerte bra. De 
enkelte bedriftene har deretter fortsatt utviklingsprograrnmene med egne rnidler. 

San y o har planlagt produksjon av en stirlingmotor l stirlingsykel-varmepumpe på 
noen få kW i 1991, og til neste år har også Mitsubishi planlagt produksjon av 
sin 3 kW motor. 

3.4.2 Forbrenningsprosessen 

Forbrenningsprosessen i stirlingmotoren skjer kontinuerlig og under konstant 
trykk. Dessuten er den fysisk skilt fra den termodynamiske prosessen. Frihets
graden når det gjelder forbrenningstemperatur og forbrenningshastighet er derfor 
mye storre enn i konvensjonelle motorer. Brenselkvaliteten i stirlingmotoren har 
derfor mindre betydning for avgassernisjonene. Friheten til å velge forbrennings
temperatur er derfor stirlingmotorens fremste potensiale med hensyn til lave 
emisjoner. 



Gassmotorer - emisjonsbegrensning Side 33 

3.4.3 Forurensningsmengder ved aktuelle driftstilstander 

Det finnes sva!rt få målinger med hensyn til forurensningsmengder fra stirling
motoren. Det er irnidlertid antydet hvilket nivå som kan oppnås med hensyn til 
NO,-emisjoner med dagens teknikk på basis av prototypebrennkammere og på 
basis av fremtidspotensiale. Dette er satt opp i tabell 3.3. 

Brennkammer- NO, 
type g/kg brensel mg/MJ g/kWh 

Prototypenivå 
Diffusivt brennkammer + EGR l - 2 25-50 0,23- 0,45 

Diffusivt brennkammer (1.=1,15) 
samt okayderende katalysator 4- s 100- 125 0,90 - 1,13 

Potensiale 
Laminrerbrennkammer 
medl.>l+EGR 0,5- l 12,5 - 25 0,11 - 0,23 

Laminrerbrennkammer med 
Å = l + EGR + 3-veiskatalysator < 0,05 < 1,25 < O,Dl 

Tabell 3.3 Mulig NO,-utslipp fra stirlingmotorer, /4/. 

I tabell 2.3 er det gitt en omregningstabell for ulike enheter som benyttes i 
forbindelse med NO,-emisjoner, og denne er benyttet for å beregne utslipp i 
g/kWh i tabell 3.3. 

Potensiale for HC og CO-emisjoner fra stirlingmotoren er anslått til: 

co : 2 - 3 g/kg brensel 
HC : 0,1 - 0,2 g/kg brensel 

Et Iarninrerbrennkammer er under utvikling hos United Turbine i samarbeide 
med Lunds Tekniska H"gskola. Dette konseptet er fareslått som den potensielt 
mest interessante teknikken ved installasjon av en stirlingmotor i et kraft/
varmeaniegg. 
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4. DAGENS TEKNOLOGI FOR EMISJONSBEGRENSNJNG l MOTOR
KONSEPT 

De motorkonseptene som behandies i prosjektet vii benytte forskjellige tekno
logier for emisjonsbegrensning. I dette kapitlet gis en oversikt over hvilke 
teknologier som er aktuelle for de forskjellige motorkonseptene samtidig som 
hver enkelt teknologi beskrives nrermere. 

Det er to hovedprinsipper med hensyn til emisjonsbegrensning motorer som 
vii bli nrermere beskrevet 

Påvirkning av forbrenningsprosessen 

A vgassrensing 

4.1 Påvirkning av forbrenningsprosessen 

En aktiv påvirkning av prosessparameteme utgjar den viktigste og mest grunn
leggende forutsetningen for å redusere emisjoner. Aktuelle tiltak i så henseende 
er: 

Styring av forbrenningsforl0p 
Vann-l damp-innsproytning 
A vgassresirkulasjon 

4.1.1 Styring av forbrenningsforl0pet, /2/ 

Flere enkeltlunksjoner har kraftig innvirkning på danneJsen av emisjoner. 

a) Gassblancting 

Homogene gassblandinger gir et jevnt forbrenningsforklp med optimal 
energifrigj0ring. Distribusjons- og blanctingsenheter uUormes derfor str<>m
ningsmessig optimalt samt med regulerbarhet over lastområdet som opp
rettholder stabile Iuft/brenseltall. Det finnes mekaniske og elektromagnetiske 
regulatorer for blanding. 

Overladede motorer kan tilf0res brennstoff f0r kompresjonen for å unngå 
spesieile gasskomprimeringsenheter, samt for å minske risikoen for strati
fisering. Av sikkerhets- og responsgnmner kan det imidlertid vrere en fordel 
å injisere brennstoffet etter turbokompressoren. 

Gassblandingens homogenitet i forbrenningsrommet sikres av turbulens. 
Denne er avhengig av forbrenningsrommets geometri, men også av ventilut
forming og innstr0mningsforholdene. 
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b) Tenning 

Etablering av flammefronten dvs. tenningstidspunkt og tennenergi, har stor 
betydning både for motorfunksjonen og emisjoner. Tenningstidspunktet må 
optimeres med hensyn på driftsituasjonen og luft/brenseltall. Hoy tenn
energi kan oppnås dels med et forkammersystem eller tennstråle og alter
nativt med konvensjonelle tennplugger som styres av hoyeffekt tennings
spoler. Et slikt system kan vrere av induktiv eller kapasaliv type. 

En ny type tennplugger, såkalte plasmatennplugger, gir foruten ekstrernt 
hoy tennenergi også svrert stor spredning av tennenergien i luft/brensel
blandingen. 

Flere tennpunkter, det vii si mer enn en tennplugg, kan også benyttes for å 
oke energifrigjoringshastigheten. Denne metoden kan benyttes hvis det av 
spesielie grunner ikke er mulig med en sentraJ plassering av en tennplugg. l 
tillegg til tennelementet kreves en reguleringsteknikk som kan initiere 
tenningsutviklingen med stor noyaktighet. 

c) Reguleringssystem 

Motorreguleringssystemet i forbindelse med styring av forbrenningsforlopet 
kan omfatte: 

Magersonde, alternativt NO,-sonde 

Tenningsregulering 

Belastnings- og turtallsregulering 

Regulering av innsproytning 

Styring av turbotrykk 

Reguleringsmodellen er et overordnet systemkompleks som harer ruert 
sammen med gassblandings- og tenningskvaliteten. 

4.1.2 Vann/ dampinnspreytning, /2/ 

Danning av nitrogenoksyder er sterkt avhengig av temperaturnivået. Dette kan 
gjore det interessant med separat tilforsel av vann/ damp til forbrenningsluften 
for å redusere NO,-utslipp. Slike tiltak vii imidlertid også virke inn på motorens 
effekt. Ved tilforsel av vann er fordarnpningsenergien normalt et tap. 

Befuktning av forbrenningsluften er prinsippielt det samme som vann/ darnp
innsproytning, men utfores annerledes. En metode er å utnytte fuktigheten i 
eksosen. Dette gir ernisjonsreduksjoner samtidig som det gir en forbedring av 
totalenergi balansen. 
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4.1.3 Avgassresirkulasjon, /2/ 

Resirkulasjon av avgasser fra motoren (EGR), er en svrert effektiv metade for 
reduksjon av NO,-utslipp. Resirkulasjon gir lavere oksygenkonsentrasjon ved 
uforandret massestrom i motsetning til hva som er tilfelle hvis en kun eker 
luftoverskuddet. Det finnes altså et optimalt forhold mellom luftoverskudd og 
E GR. 

For å utnytte metoden effektivt kreves skikkelig kj0ling av den tilbakeferte 
gassen for å unngå reduksjon av motorens volumetriske virkningsgrad. 

4.2 Aktuelle avgassrensekonsept 

Det finnes mange metoder for avgassrensing, men de forskjellige metodene er 
mer eller mindre egnet avhengig av motorkonseptene som skal betjenes. Neden
for beskrives f0lgende metoder nrermere: 

Treveiskatalysator 

Katalytisk reduksjon med SCR - teknologi 

Oksyderende katalysator 

4.2.1 Treveiskatalysator /1/ 

Treveiskatalysatorens hovedprinsipp er vist i figur 4.1. Motoren utstyres med et 
tilbakekoblet brenselsystem som styres av signaler fra lambdasensoren. Det til
strebes å opprettholde smidometriske blandingsforhold (i praksis /.. litt mindre 
enn l) for at både reduksjon og oksydasjon skal kunne skje samtidig. 

Nitrogenoksydene i de inngående avgassene reduseres til nitrogen, karbon
moneksyd oksyderes til karbondicksyd og hydrokarboner oksyderes til karbon
dicksyd og vann. 

HOHEYCOMIICATALYST 

ENGINE 

EXIWJST "" +·:---
co 
HC 
NO. '""""' 

"""'""" 
CEAANIC SUBSTRATE WITH 
C\ TAl YT1C COAnNG CONTNNING 
PLATIN\JM ANORHOOIUM 

CO' 
H,O 

N, 

Figur 4.1 Treveiskatalysatorens funksjonsprinsipp, /1/. 



Gassmotorer - emisjonsbegrensning Side 37 

Treveiskatalysatorens konverteringsgrad er en funksjon av stmrelsen på lambda, 
(figur 4.2). Som fremgår av denne figuren er det området der konverterings
graden for alle komponenten ( CO, HC, NO.) er hey, (over 80% J svrert smalt. 
Dette området kalles ofte lambdavinduet. For bensin ligger lambdavinduet 
mellom ca. 0,985-1,002 for en ny katalysator, mens det kan vrere så smalt som 
0,993-0,996 for en gammel katalysator, som illustrert i figur 4.3. Dette stiller 
store funksjonene krav til reguleringssystemet. 

r----~~--- --·-~---· ---~~ 
OPERATINGAANGE 

,., 

13.3 '" 14.7 15.4 16.1 

AIRIFUEL RATlO 

Figur 4.2 Treveiskatalysatorens konverteringsgrad som funksjon av swrrelsen på 
lambda, /l/. 

Figur 4.3 

... 
Bredden på lambdavinduet og hvordan dette forandres med kj0re
lengden, /l/. 
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Konverteringen av avgasser er i stor grad et kinetisk problem. Katalysatoren må 
fungere effektivt under svrert varlerende forhold hva angår stmmningsmengde, 
temperatur, avgassammensetning samt mekanisk og termisk belastning. Når 
luftunderskuddet 0ker (rik blanding, reduserende atmosfrere) minker CO- og 
HC- konverteringen, og på tilsvarende måte avtar NO,-konverteringen når 
luftoverskuddet 0ker [mager blandning, okayderende atmosfrere). Et av målene 
ved utviklingen av katalysatorer er å 0ke katalysatorenes funksjonsområde dvs. 
lambda-vinduet. 

Et gassystem med tilbakekobling muliggj0r anvendelse av en treveiskatalysator, 
og som nevnt ovenfor ber blandingsforholdet holdes innenior det såkalte 
larnbda-vinduet for at treveiskatalysatoren både skal kunne redusere og oksy
dere uenskede komponenter i avgassen. Dette forntsetter kontinuerlig måling av 
avgassammensetningen og justering av blandingen. 

Hovedkomponentene i et regulerbart brennstoffsystem med tilbakekobling er: 

Lambdasensor som monteres i avgassroret. 
Gassblancter eller gassforsyningssystem med elektrisk regulering. 
Elektronisk kontrollmoduL 

En prinsippskisse av et regulerbart brennstoffsystem med tilbakekobling er vist i 
figur 4.4. 

Figur 4.4 Prinsippskisse av et regulerbart brennstoffsystem med tilbakekobling, 
/1/. 

Anvendelsesområde for treveiskatalysator er for otto gass-motorer som opererer 
med s1:0kiometrisk forbrenning i effektområdet fra 20 - 1000 kW. Hovedtyngden 
av motorene som baserer seg på treveiskatalysatorteknikk har basis i kj0rel:0ys
motorer og det mest aktuelle effektområdet er derfor opp ti1 300 - 400 kW. 

Levetiden /14/, til treveiskatalysatorsystem er avhengig av selve katalysatoren 
og av larnbda-sensoren. Begge disse komponentene kan miste sin funksjonsevne, 
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dels på grunn av termisk overbelastning og dels på grunn av kjemisk til
smussing. I en gassmotor vii tUsmussing av katalysatoren stamme fra motorens 
snwreolje. Effektiviteten til en katalysator forringes også med akkumulert 
driftstid, og den såkalte "light-off-temperaturen" stiger. Dette er en del av 
katalysatorens aldringsegenskaper som skjer også under normal drift. 

Temperaturen virker kraftig inn på både katalysatorens og lambdasensorens 
funksjon. I en ny katalysator starter konverteringen ved ca. 250 •c. Under 
normal drift kan katalysatortemperaturen stige opp til 850 •c. Hvis tempera
turen stiger ytterligere begynner "wash-coat'en" å miste sin porositet, og edel
metallene begynner å sintres. Ved ca. 1200 •c "delegges "wash-coat'en", og ved 
ca. 1500 •c skjer det samme med matrisen i katalysatoren. 

Katalysatorens funksjon varierer innen det normale arbeidstemperaturområdet, 
(250 - 850 •q. Ved lav temperatur er det ingen termisk belastning på katalysa
toren, men den påvirkes kraftig på grunn av tiismussing fra smmeoljen. Ved 
hey temperatur har de termiske aldringsegenskapene stor betydning, (struktur
forandringrer i edelmetallskiktet og wash-coat'en). men betydrongen av den 
kjemiske tilsmussingen avtar. Eksempelvis vii zink fra slll121reoljen ikke ha noen 
merkbar effekt på katalysatoren, forutsatt en katalysatortemperatur over 700 •c. 
Tabell 4.1 gir en oppsummering av temperaturens innvirkning på katalysatorens 
funksjon. 

I moderne sm<>reoljer benyttes betydelige mengder med additiver, srerlig zink
og fosforforbindelser. Det er konstaterl at srerlig fosfor er skadelig for kataly
satorens funksjon, men også zink, kalsiwn, magnesium og barium er skadelig. 
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Temp. Innvirkning på Konsekvens for 
gr d c katalysator katalysator 

Smelter matrisen/holderen 
i katalysatoren. 

1400 
Overoppheting Gj0r matrisen/holderen myk. 

S~rt sterk de- Oppl0sning av wash-coat. 
1200 aktivering 

Sintring av Pt/Rh. 
1000 

Overgangsfase. Wash-coat mister sin 
Sterk termisk por0sitet. 
aldring. Liten Sintring av Pt/Pd. 
forgiftnig. 

800 Arbeidsområde. 
Midlere termisk 
aldring. 
Liten forgiftning 

600 - - - - - - - - -
Liten termisk Optimal virkning. 
aldring. 
Sterkere for-
giftning. 

400 - - - - - - - - -
startområde for 
konvertering, 
gamm.el katalysa-
tor, (80.000 km). 

- - - - - - - - -
startområde for 
ny katalysator. 

200 Ingen funksjon Kort per i ode for ny 
rnht. konverter- katalysator, ca. 60-90 
ing. sekunder etter kaldstart. 

Tabell 4.1 Temperaturensinnvirkning på katalysatorens funksjon, /14/. 

Det finnes lite data tilgjengelig angående levetiden for katalysatorer i stasjoruere 
gassmotorer. I /14/ antydes det imidlertid at det burde vrere fult mulig å 
oppnå en levetid på 15000 timer for en treveiskatalysator, og at konverterings· 
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graden fortsatt vii vrere over 90 % både for CO og NO,. Optimal drifts
temperatur i katalysatoren b"r ligge mellom 450 - 680 •c. Figur 4.5 viser 
hvordan katalysatorens oksydasjongrad påvirkes av aldringstemperaturen. 

Hvis det tas utgangspunkt i at en ny katalysator har en konverteringsgrad for 
NO, på 99 %, sees at en gammel katalysator er relativt sett mye dårligere. I 
absolutte verdier er imidlertid forandringene ikke så betydelige, da utgangs
punktet er NO,-utslipp på O,HJ,2 g/kWh for en ny katalysator. Dette utslippet 
kan "ke ti1 1-2 g/kWh etter langvarig drift. 
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Figur 4.5 Aldringtemperaturens innvirkning på katalysatorens oksydasjonsgrad, 
/14/. 

Et problemområde som har blitt mer aktuelt i det siste er dannelse av lystgass 
(N,O) i forbindelse med bruk av treveiskatalysator. VIT har utarbeidet en 
rapport /22/, om de siste forskningsresultater på dette området. 

4.2.2 Katalytisk reduksjon med SCR - teknologi, /8/ 

SCR (Selective Catalytic Reduction) - teknologi er den metoden som er mest 
benyttet for å redusere NO, i eksosgassen, og SeR-prosessen kan benyttes for 
avgasser fra kull-, olje- og gassfyrte kjeler eller for eksosgass fra gassturbiner og 
dieselmotorer (gass eller oljedrift). Ved å benytte SeR-prosessen kan NO,
emisjonene redusenes med over 90 %. 

Reduksjon av nitrogenoksyder skjer ved å injisere ammoniakk i eksosgassen ved 
en eksostemperatur på 300 - 400 •c. Denne gassblandingen stmmmer så gjen
nom en katalysator hvor nitrogenoksydene konverteres til N, og vann. 

Effektiviteten av prosessen er avhengig av mengden ammoniakk (NH,) som 
tilfmes, (uttrykt ved NH,/NO, - forholdet). Hvis dette forholdet er heyt vii en 
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få fjernet mye NOv men samtidig vii mengden av uforbrukt amrnoniakk (NH3-

rest) i eksosgassen 0ke. En prinsippskisse av SCR-prosessen er vist i figur 4.6. 

SCR-prosessen reduserer kun de nitr0se gassene, og alternative plasseringer av 
SCR-reaktoren er mulig. Hvis HC og CO skal fjernes fra eksosen må det i 
tillegg til SCR-reaktoren installeres en katalytisk forbrennings- (oksyderende) 
katalysator (CATOX), (se kap. 4.2.3). I figur 4.7 er alternative systemkon
figurasjoner vist. Med en okayderende katalysator i systemet kan CO reduseres 
med minst 95 '16 uavhengig av plasseringen av katalysatoren. HC-utslipp, 
unntatt metan, kan reduseres tilsvarende når den okayderende katalysatoren er 
plassert etter SCR-katalysatoren. 

f~G·s~ 

----------,~~------~ 

PreUJ.Zf'C: N ===o!><l=====dJ 
Il\ 

Figur 4.6 Prinsippskisse av SCR-prosessen, /8/. 
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Figur 4.7 Alternativ plassering av SCR-reaktor i et gassmotordrevet kraft/
varmeanlegg med okayderende katalysator for fjerning av HC/CO 
opsjonelt, /8/. 
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Anvendelsesområdet for SCR-teknologien er f"rst og fremst i smrre anlegg. Både 
2-takts og 4-takts gass-dieselmotorer kan benytte SCR-teknologien for å sikre 
lave NO,-emisjoner. Hvis magermotorer ikke er i stand ti1 å oppfylle utslipps
krav, vii SCR-teknologi også kunne benyttes for dette motorkonseptet. 

4.2.3 Oksyderende katalysator 

Ved naturgassdrift kan katalysatorteknikk utnyttes for oksydasjon av CO- og 
HC-innholdet i avgassene. Risikoen for såkalt katalysatorforgiftning er liten med 
naturgass. Oksydasjonsgraden for hydrokarboner, HC, er avhengig av den typen 
HC som er tilstede i avgassen. Eksempelvis er metanmolekylene stabile og 
dermed vanskeligere å oksydere enn tyngre hydrokarboner. Metan-utslippet kan 
imidlertid reduseres ved plassering av katalysatoren far turbo, men ved lave 
avgasstemperaturer er metan vanskelig å oksydere. 

Oksydasjonskatalysatorens aktive del kan enten bestå av metalloksyder eller av 
edelmetaller som palladium eller platina eller en kombinasjon av metalloksyd og 
edelmetall. Katalysatoren kan enten ha form som keramiske kuler eller som en 
keramisk eller metallisk blokk med mange parallelle kanaler som gassen pas
serer gjennom. Ved en jevn og tilstrekkelig hey temperatur (min. 300 'C), er det 
mulig å oppnå fra 60-90 % oksydasjonsgrad av HC og CO. Figur 4.8 viser 
oksydasjonsgraden av HC og CO som funksjon av temperaturen. 
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Anvendelseområder for oksyderende katalysatorer er både gass-dieselmotorene, 
magermotorene og stirlingmotoren. 

4.3 Emisjonsbegrensende teknologier ~ oppsummering 

Nedenfor er det satt opp en oversikt over de forskjellige emisjonsbegrensende 
teknologier som kan benyttes. Det er fokusert på f0lgende forhold: 

Hvilke motorkonsepter som er aktuelle for anvendelse av de forskjellige 
teknologiene. 
Effektivitet av de enkelte metodene. 
Fordeler og probierner som er knyttet til de aktuelle konseptene. 

Motor- Emisjonsbegrens- Kommentarer, 
konsept ende teknologi fordeler l ulemper 

,_ Treveis Meget god rensing av NOx, c o 
Otto gass- katalysator og HC. Begrenset levetid. 
motorer Stiller store krav til regul-
med eringssystemet. Kun effektiv 
Lambda = 1 i et lite lambda-område. SV<Ert 

sensitiv avenfor eksostempera-
tur. Effektivitet avtar med 
bruk, (aldringsegenskaper) • 

2- a) Forbrennings- H0yt luftoverskudd, lambda >1, 5 
Magermotor prosessen reduserer temp. i forbrennings-

rom som rnedf0rer lave NOx-
emisjoner. 
For motorer med forkammer må 
forkammervolumet ~re så lite 
som mulig. 
Motorer med tennstråle må bruke 
så lite olje som mulig i tenn-
strålen. 

b) Oksyderende HC-utslipp 0ker ved rnager for-
katalysator brenning. Oksyderende kat. må 

benyttes for 1 fjerne disse. 
Feiltenning gir store HC-ut-
slipp. Metan-molekylet er 
stabilt og vanskelig å oksyd-
ere. 

c) SCR For å fj_erne eventuelle NOx-
utslipp ytterligere, kan SCR-
teknologi benyttes. 

Tabell 4.2 Emisjonsbegrensende teknologier, oppsummering (forts). 
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Motor
konsept 

3. 
Gassdiesel 
2-takts og 
4-takts 

Emisjonsbegrens
ende teknologi 

a) Forbrennings
prosessen 

b) SCR 

c) Oksyderende 
katalysator 

d) Partikkel
filter 

e) EGR, (avgass
resirkulasjon) 

5. a) Forbrennings-
Stirling- prosess 
motoren 

b) Avgass 
resirkulasjon 

Kommentarer, 
fordeler l ulemper 

Lavere NOx-utslipp enn ved 
dieseldrift pga. jevnere 
temperaturfordeling i for
brenningsrommet. 

Side 46 

To-stegs injeksjon er gunstig 
for NOx-utslipp. 

Gir 85-95 % NOx-reduksjon. 
Relativt orofattende prosess 
m/ rnye utstyr. Kostbar prosess. 

Over 95 % CO-reduksjon. 
Opptil 80 - 95 % HC-reduksjon. 
Reduksjon av metan er vanskelig 
og er avhengig av h0y temp. 
Plassering av katalysator er 
derfor viktig. 

90-99 % partikkelreduksjon. 

EGR er aktuelt og kan redusere 
NOx-utslipp betydelig. 

Dagens teknologi har begrenset 
NOx-reduserende potensiale. 
Nye konsepter under utvikling. 

Viktig for NOx-reduksjon i 
nytt konsept. 

Tabell 4.2 (Forts) Emisjonsbegrensende teknologier, oppsummering. 
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5. DAGENS OPTIMALE MOTORKONSEPT OG EMISJONSBEGRENSENDE 
TEKNOLOGI 

5.1 Otto gass-motorer med A = l 

5.1.1 Motortekniske ororåder som må vektlegges ved gassdrift 

I en otto gass-motor med A = l er f0lgende punkter aktuelle med hensyn til et 
optimalt motorkonsept hvor det spesielt legges vekt på emisjonsbegrensninger: 

Konvettert motorenhet med basis i bensinmotor eller dieselmotor som skal 
fungere i samme turtallsområde som den opprinnelige motoren. 

Effektområde opp til 300 kW - 400 kW. 

Motorer med A = l får store termiske belastninger. Derfor velges spesielt 
varmebestandig materiale i topplokk, ventiler og ventilseter. 

Tilstrebe så heyt kompresjonsforhold som mulig uten at det oppstår banking 
i motoren. 

Benytte avgassresirkulasjon (EGR) for å senke motorens termiske belastning, 
og redusere danneJsen NO, som vii gi lavere NO,-verdier f0r katalysatoren. 

Benytte et heyenergi tenningssystem. 

Benytte et avansert gassystem der hovedkomponentene foruten gasstilf"rsels
system og trykkregulatorer er lambda·sonde som monteres i avgassnJret, 
gassblancter eller gassmatingssystem med elektrisk styring, elektronisk 
kontrollmod u!. 

Benytte treveis katalysator. 

Lambda=l-konseptet har bia. f0lgende fordeler: 

* Mulighet å nå svrert lave emisjonsnivåer. 
• Stabil motorfunksjon og bra respons på Iastendringer. 
• Middels krav til tenningssystemel 
• H"Yt middeltrykk i sugemotor. 

Ulernpene er bl.a.: 

• Krever regulering av brenselsysternet med tilbakekobling. 
* Emisjonene er i h0y grad avhengig av Jambda-sondens og regulerings-

systernets funksjon samt trevelskatalysatorens tilstand. 
* Gir heyere termisk belastning enn diesel- eller magermotor-drill 
* Banking begrenser motorens rniddeltrykk. 
* Er uegnet for brennstoff med lav bankemotstand og heller ikke for store 

sylinderdiametre. 
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5.1.2 Kostnader knyttet til avgassrensing med treveiskatalysator 

Sammenlignet med en konvensjonell gassmotor uten spesiell avgassrensning vii 
f'>lgende komponentkostnader komme i tillegg: 

lambdasonde 
elektronisk styreenhet 
reguleringsanlegg for styring av gasssl:r0mmen, eksempelvis gassventil med 
servomotor i forbindelse med gassblanderen 
treveiskatalysator 

I tillegg til disse komponenten b0r en muligens tilskrive lambda=l - konseptet 
ekstra kostnader på grunn av de haye termiske belastningene motoren er utsatt 
for. Dette vii antagelig medf0re at det må benyttes varmebestandige kompo
nenter i ventiler, ventilseter og turbolader samt at motorens kjelesystem må 
modifiseres. 

Tabell 5.1 gir en oversikt over anslätte tilleggskostnader samt levetid for kompo
nenter i tilknytning til avgassrensing for lambda=l - konseptet for en lO-liters 
motor på 150 kW. 

Kostnad (NOK) Levetid (timer) 

Lambda-sonde 1.000 5.000 
S~eenhet 5.000-15.000 Motorens levetid 
P dragsenhet el. 
tilsvarende 3.000-5.000 15.000 
Katalysator 10.000 15.000 

Sum 19.000-31.000 

Tabell 5.1 Tilleggskostnader for lambda=l-systemet og anslag på komponentenes 
levetid basert på en 10 liters motor på 150 kW. 

5.1.3 Lambda-1 - motor, oppsummering 

Lambda=l-motor vii f0rst og frernst vll!re aktuelt for mindre motorer på grunn 
av varmebelastning og relativt lav virkningsgrad. 

Motoren krever et tilbakekoblet kontrollsystem med et meget snevert regul
eringsområde. Med hensyn til avgassernisjoner er konseptet helt avhengig av 
lambda-sensorens tilstand. Det er irnidlertid mulig å kombinere lambda-sensoren 
med NO- og 0 2-måler for ekstra kontroll. 

Feiltenning vii 0ke oksygeninnholdet i avgassen Dette vii ha sterk innflytelse på 
reguleringssystemet, og lambda-sensoren vii oppfatte det haye oksygeninnholdet 
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som en indikasjon på mager blanding. Dette medfmer at motorens gange ber 
overvåkes, og alternative metoder i så henseende er avgasstemperaturen i hver 
sylinder eller eventuelt ujevn rotasjon. 

5.2 Magennotor med åpent forbrenningsrom 

5.2.1 Generett - motorspesifikasjon 

Ved prioritering av og optimering av motorkonseptet for milj0aspekter, gjelder 
f0lgende punkter for magermotorer i effektområdet 150-500 kW med åpent 
forbrenningsrom: 

l. Spesialbygd eller sannsynligvis konvertert motorenhet med turbolading i ett 
trinn og kj0ling av ladeluften f0r tilf0rsel ti1 forbrenningskamrneret. 

2. Brensel/luft-regulering basert på magersonde med elektronisk styrt drivstoff
ventiL 

3. Elektronisk heyeffekt tennsystem med separate tennspoler. 

4. Avgassresirkulasjon, selvregulerende via EGR-ventil med konstant inn
blanding. Avgassene kj0les. 

5. Oksyderende katalysator. 

6. Elektronisk motorreguleringssystem med "totalt ovcrblikk". 

7. Effektiv middeltrykk 12 - 15 bar. 

For mindre motorer (< 150 kW) eller i situasjoner med lavere krav til utslipp 
kan den elektroniske brensel/luftreguleringen erslattes med en mekanisk regul
ator. Dessuten kan tenningssystemet vrere av den konvensjonell fordelertypen. 
Avgassresirkulasjon vii heller ikke bli benyttet. 

St«rre aniegg med effekter > 500 kW blir mer avanserte og kan få tyngre og 
swrre etterbehandlingssystem med avgasskondensering etc. I denne swrrelses
klassen vii det i stor grad vrere snakk om magermotorer med forkamrner. 

5.2.2 Investeringskostnader - magermotor 

Det er svrert vanskelig å gi kostnadsoverslag for gassmotorrelaterte deler i et 
mindre kraft/varme-aniegg basert på generell inlormasjon. Normalt er det kun 
snakk om totale anieggskostnader når det gis ookkeltall for kostnader. Et 
estimat over mulige kostnader er imidlertid satt opp nedenfor, /2/. 
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A) Lette motorer P < 150 kW 

Motor SEK 5000 - 10000/kWe 
Regulerings- og elsystem SEK 250 - 1500/kWe 
Motorfunksjonssystem SEK 200- 400/kWe 
A vgassrensing SEK 300- 500/kWe 

B) Middels tunge motorer 150 kW < P < 500 kW 

Motor SEK 3000- 7000/kWe 
Regulerings- og elsystem SEK 200- 400/kWe 
Motorfunks jonssystem SEK 200- 400/kWe 
Avgasscensing SEK 300- 400/kWe 

C) Tunge motorer P> 500 kW 

Motor SEK 2000- 5000/kWe 
Regulerings- og elsystem SEK 200 - 400/kWe 
Motorfunksjonssystem SEK 200 - 400/kWe 
A vgassrensing SEK 200- 400/kWe 

Kun estimat for komponentkostnader er satt opp ovenfor. Avhengig av anleggs
starrelse og utf.,ring kan det regnes med totale investeringskostnader (eksklusiv 
montering og elsystem) i starrelseorden SEK 4000 - 12000 l kWe. 

5.2.3 Driftsegenskaper - magermotor med åpent forbrenningsrom 

I tabell 5.2 er det fors.,kt å gi en kortfattet oversikt over de mest vesentlige 
driftsegenskapene til en magermotor med åpent forbrenningsrom. 
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Drifts- Viktige parametere, kommentarer 
egenskap 

Service og Avhengig av anleggets st0rrelse. Personell 
driftskostnader og kontrollkostnader påvirker små anlegg 

_betydelig. Anslagsvis vil variable kost-
nader (personell og reservedel er) vaore 
3 - 8 0re/kWhe. 
Hay virkningsgrad er viktig for drifts-
kostnadene. Magerrnotor-konseptet har re l-
ativt hay virkningsgrad. 

Pålitelighet og Tilgjengelighet til motorer > 300 kW kan 
tilgjengelighet vaore 95% - 98%. Små og mellomstore motorer 

har lavere tilgjengelighet, ca. 90%. 
Tilgjengeligheten til motorene angir hvor 
mye av den totale driftstiden motorene kan 
forventes å fungere tilfredstillende. 

Sikkerhets- Angår spesielt gassinstallasjonen. Det er 
aspekter ikke entydige regler i Europa eller Norden 

på dette området. Hvert enkelt land har 
imidlertid retningslinjer som må falges. 

Levetid Magermotor har lav termisk og middels mek-
anisk belastning og kan forvente lang leve-
tid, 10 - 20 år. 
Viktige parameter som påvirker levetiden: 
Antall start/stopp, dellastdrift og kval-
iteten på overvåkning og vedlikehold. 

Langtidsegen- Viktig er: Kvaliteten på vedlikeholdet, 
skaper mht. requleringssystemet, tennplugger (stort 
emisjoner gnistgap gir akte emisjoner), luftfilter 

(igjentetting el. dårlig rengjort kan med-
fare akte emisjoner), kjalevannsystem 
(viktig for temperaturbelastningen), olje-
forbruk {stort oljeforbruk gir akte emisj-
oner, gjenntetting av kat., kat.forgiftning 
og koksing i turbo) . Katalysatorens 
aldringsegenskaper. 

Drift på dellast Drift på dellast medferer generelt t ap 
av virkningsgrad. Dette kan kompenseres 
med turbolading og effektive regulerings-
systemer. 

Tabell 5.2 Driftsegenskaper for en magermotorer med åpent forbrenningsrom. 
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5.2.4 Magermotor med åpent forbrenningskammer - oppsummering 

Magermotordrift blir ak.tuelt for noe st0rre motorer på grunn av lavere termisk 
belastning og bedre virkningsgrad, (lavere forbruk) enn Å= 1-motoren. Mager
motorkonseptet i dag vil få noe utslipp av hydrokarboner, [HC), og det bor 
benyttes oksyderende katalysator for å redusere HC utslipp. Forbrennings
prosessen medfarer lave NO,.-emisjoner fra magermotoren. 

For ernisjonskontroll b0r det benyttes en såkalt Å - magersensor. Disse sensorene 
er i dag ikke helt pålitelige. Til å styre Å - forholdet kan det benyttes lavpris 
NO- og 0,-målere. 

Motoren bar overvåkes for eventuell feiltenning for eksempel ved å kontroHere 
at motoren går med jevn rotasjonhastighet [Feiltenning vil 0ke HC-utslippene 
dramatisk). 

Mager blancting og heyt kompresjonsforhold gir stor slitasje på tennpluggene. 
Slitte tennplugger kan vrere en årsak til feiltenning som vil gi heyere oksygen
innhold i avgassen. Lambda-sensoren vil registrere et slikt heyere oksygen
innhold som vil medf0rer at motoren får tilfmt en rikere blancting dersom ikke 
feiltenningen detekteres. 

Avgassresirkulasjon, [EGR), er i utgangspunktet U0nsket da dette "stjeler" effekt 
ved gitt slagvolum og ladetrykk. Dette er også en kompliserende faktor ved en 
eventuell installasjon. 

A vgassernisjoner over anieggets levetid er avhengig av kontrollfunksjoner og 
deres aldringsegenskaper, [lambda-sensor, NO-måler, katalysator). Magermotoren 
er irnidlertid noe mindre f0lsom for blandingsforholdet enn for eksempel Å=1-
motoren, og blandingsforholdet kan tillates å variere innenfor ± 1,5-2 %. 

5.3 Magermotor med forkammer 

5.3.1 Generelt, konseptspesifikasjon 

Den optimale magermotoren med forkammer vil i prinsippet ha mange likhets
punkter med hva som er beskrevet om magermotoren med åpent forbrennings
rom. En optimalisert magermotor med forkammer og tilh0rende ernisjons
begrensende teknologi kan derfor beskrives i f0lgende punkter: 

1. Spesialbygd motorenhet med turbolading i ett trinn og kj0ling av ladeluften 
fm innspreytning i forbrenningskanuneret. 

2. Lav-trykks gassforsyning med individuell gassdistribusjon og regulerings
ventiler til hver sylinder. 

3. Effektområde fra 500 - 5000 kW og effektivt rniddeltrykk på 14-17 bar. 

4. Brensel/luft-regu!ering basert på mengdemålinger. 
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5. Elektronisk eller mekanisk styrt laveffekt tennsystem med separat tennplugg 
i forkammeret på hver sylinder. 

6. Avgassresirkulasjon, selvregulerende via EGR-ventil med konstant inn
blanding. Avgassene kj0les. 

7. Oksyderende katalysator. 

8. Elektronisk motorreguleringssystem med optimal l--kontroll under alle 
driftsbetingelser. 

For magermotor med tennstråle gjelder stort sett de samme forhold som for 
magermotor med forkammer. Punkter som må vektlegges for tennstrålemotoren 
er optimalisering av tennstrålen, det vii si at det må utvikles systerner med 
mindre tennstråle/injeksjonssystem enn for dagens konvensjonelle duel-fuel 
motorer. 

Dessuten er injeksjonssystemene for tennstråle magermotoren mer kostbart enn 
for forkammermotoren. 

5.3.2 investeringskostnader - magermotor med forkammer 

Det har ikke vrert mulig å få eksakte kostnadstall fra motorprodusenter. Bergen 
Diesel oppgir imidlertid at kostnadene for deres gassmotor vii vrere i samme 
sterrelsesorden som for tilsvarende dieselmotor, eller opptil 10 % heyere av
hengig av blant annet sterrelsen på motoren. 

5.3.3 Driftsegenskaper 

De driftsegenskapene som er listet opp i tabell 5.2 vii også vrere aktuelle for 
magermotorene med forkammer. Disse motorene vii sannsynligvis vrere spesial
bygde til de formål som skal betjenes. Det kan derfor ventes at disse motorene 
har h0y tilgjengelighet. 

Tekniske data og ernisjoner fra Bergen Diesel's magermotor med forkammer er 
vist i figur 5.1. Bergen Diesel vii kunne garantere et NO,-utslipp på 2 g/kWh 
på sine magermotorer, og et spesifikt brennstofforbruk i henhold til 150 3046/1 
på 8730 kj/kWh, +/- 3 %. 

Nyere måleresultater /23/, viser gjennomsnittlige NO,-utslipp på 1,5 g/kWh og 
CO-utslipp på 2,5 g/kWh for Bergen Diesel's forkammermotor uten katalysator. 

Driftserfaringer fra tester med Bergen Diesel' s magermotor gir grunnlag for å 
anslå en levetid på tennpluggene i magermotoren til minimum 1000 timer og 
for forkammerdysene minimum 3000 timer. Samtidig er det indikasjoner på at 
disse levetidene ytterligere kan forbedres. 
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Figur 5.1 Tekniske data og utslippsdata for Bergen Diesel's magermotor. 
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5.4 Gass-dieselmotorer 

Gass-diesel konseptet er representert i prosjektet med MAN B&W Diesel og 
Wärtsilä Diesel. 

Et optimalt motorkonsept og emisjonsbegrensende teknologi vii defineres av 
brenselpris, elektrisitetstariffer, lokalt fjernvarmebehov og eventuelle lover som 
begrenser avgassemisjonene. 

5.4.1 Generell. motorspesifikasjon 

Et generell overblikk over de viktigsie punktene i en optimal gass-dieselmotor 
kan gis i f0lgende punkter: 

l. Motoren vii vrere bygget på basis av dieselmotoren som gir mulighet ti1 
enkel og rimelig konvertering av eksisterende dieselmotorer til gassdrift hvis 
dette skulle v1ere aktuell i fremtiden. 

2. Haytrykks gassforsyningssystem med dobble r0r, haytrykks gasskompressor 
med kj0ler for å oppnå 2.50 bars leveringstrykk, akkumulator, kontrollsystem 
for kompressoren og sikkerhetssystem. 

3. Avansert gass/diesel injeksjonsventil hvor gass og diesel kan injiseres 
uavhengig fra samme ventil. 

4. Normalt turboladersystem som muliggj0r hurtige starter og lastpåslag samt 
enkel frekvensregulering og hayt middeltrykk. 

5. Normal luftspyling som senker den termiske belastningen i forbrennings
romrnet og muliggj0r hay virkningsgrad. 

6. Motoren har ingen restriksjoner på gasskvaliteten, med hensyn på metan
tallet, og kan akseptere en stor andel (30%) inert-gass. 

7. Opererer med effektivt middeltrykk på 18-24 bar 

8. Motoren har ingen restriksjoner ved valg av smareolje. 

9. Motoren har hay virkningsgrad på dellast 

5.4.2 Investeringskostnader for gassdieselmotorer 

Et ankepunkt mot gassdieselkonseptet er at gassystemet er komplisert og 
kostbart Et moment som bar nevnes i den forbindelse er at motorinstallasjonen 
kun utgj0r en liten del av de totale kostnadene ved et kraft-/varmeanlegg. 

Det er innhentet iniormasjon fra MAN B&W Diesel,/20/, og Wärtsilä Diesel, 
/21/, om investeringskostnader ved installasjon av gassmotorer i varmekraft
verk. Investeringskostnader pr. kW el. effekt for de to motortypene er satt opp 
nedenfor for alternative s10rrelser for varmekraftverkene: 
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Motortx~ Wärtsilä Vasa 32: 
Alt.l Alt. 2 Alt.3 

Brutto el.effekt (MW) *) 7,075 14.15 28,40 
Fjernvarme totalt, 40-90 oc (MW) 7,45 14,90 29,80 
Damp, 10 bar, (MW) **) 2,35 4,70 9,40 

Totale investeringskostnader 
NOK/kW el. 6.772,- 6.042,- 5.313,-

•j Brutto effekt 
-) Ved generering av damp må den totale fjemvarmeeffekten minskes med effekten som medgår til damp

generering. 

Prisene oppgitt for Wärtsilä Vasa 32 baserer seg på konkrete data fra eksister
ende kraftverk og pågående prosjekter, og prisene baserer seg på komplette 
varmekraftverk For anlegg som ligger mellom de alternativene som er nevnt 
ovenior vii de relative kostnadene bli noe hcyere. 

Motortype MAN B&W 8KSOMC-GI-S 

Generator el.effekt (MW) 
Termisk utnyttelseseffekt (MW) 

Totale investeringskostnader, 
NOK/ kW el. 

Data og priser fra 1986, grove budsjettpriser. 

9,39 
8,78 

10.444,-

Prisene for MAN B&W 8KSOMC-GI-S baserer seg på grove budsjettpriser fra 
"Prosjekt FARUM" fra 1986 og baserer seg på et komplett anlegg. 

Prisene satt opp ovenfor !ar seg ikke sammenligne direkte, og må kun tas som 
en indikasjon på investeringskostnadene for hvert enkelt motorkonsept 

5.4.3 Investerings- og driftskostnader for SCR deNO. enheter, /15/ 

Investeringskostnader pr. MW for SCR deNO,-<>nheten avhenger sterkt av 
motorstorreisen for motorer opp til ca. 5 MW akseleffekt Dette er illustrert i 
figur 5.2, hvor typiske investeringskostnader pr. MW er vist som funksjon av 
motorens akseleffekt. Investeringen omfatter: arnmoniakk-tank, fordamper, 
doseringssystem, reaktor med katalysator, instrumentering og analyseutstyr og 
montering. F0lgende tilleller er gjennomregnet og danner grunniaget for de to 
kurvene som er vist i figuren: 

2-takts diesel, 1200 ppm NO, og 15 % O, i torr gass. 
4-takts diesel, 800 ppm NO, og 13,5 % O, i torr gass. 
Magermotor, 200 ppm NO, og 9,5 % O, i torr gass. 
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Den n0dvendige NO,-reduksjonen for å rense ned til 100 mg NOJMJ tilf0rt 
brensel er for magermotoren ca 50 %, for 2-takts dieslmotoren 95 % og for 4-
takts dieselmotoren 92 %. Ved disse forutsetningen ligger investeringskostnadene 
for 2-takts- og 4-takts dieselmotorene nrer hverandre, mens deNO,-anlegget for 
magermotoren blir relativt billigere, (nrer nederste kurve i figur 5.2), på grunn 
av lavere NO~-innhold i eksosgassen og mindre eksosmengde. Investeringsdata 
er kun heregnet for l - og 4 MW' s an! egg for magermotorkonseptet, mens det 
for de andre konseptene er gjennomf0rt heregninger også for 10 og 20 MW's 
an! egg. 

Driftskostnader i DKK/kWh for de samme tilfeller som nevnt ovenior er vist i 
figur 5.3. Kurvene for driftskostnader er heregnet ut i fra f<llgende for
utsetninger: 

10 % av den investerte kapitalen går til årlige kapitalomkostninger. 
Årlig driftstid på 5250 timer (60 % belastningsfaktor). 
Ammoniakkpris på DKK 2,20 pr. kg levert. 
3 % p.a. til vedlikehold og reservedeler. 

I tillegg er katalysatorforbruket inkludert. 

Fra figuren sees at utgiftene til deNO, varierer fra ca. 2 we/kWh for en 20 MW 
motor i billigste tillfelle, til 8 <lre/kWh for en l MW motor i det dyreste tilfelle. 
De mest kostnadskrevende postene i driftsbudsjettet er kapitalkostnadene og 
NH,-forbruket 
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5.4.4 Driftsegenskaper 

Da gassdiesel-konseptet er nytt og de ferste anleggens settes i drift i lepet av 
1990, er det vanskelig å si noe om konseptels driftsegenskaper over tid. 

Gasskompressor anlegget kommer inn som en kompliserende faktor for drift av 
det totale anlegget. Siden konseptet er nytt og ingen anlegg kan oppvise lang
tids driftserfaringer, er dette det store usikkerhetsmomentet for dette konseptet. 
Gasskompressoranlegget som sådan b0r derfor utredes for å belyse drift- og 
vedlikeholdsegenskaper for slike anlegg. 

Eksernpel på NO,-emisjoner fra MAN B&W's gassmotorer er vist i figur 5.4. 
Disse målingene er fra en 6-sylindret 2-takts testmotor hvor en sylinder opereres 
på en gassblancting av metan-karbondioksyd. Figuren viser utslipp av NO, for 
ulike mengder metan i brennstoffet som funksjon av lasten. Som fremgår av 
figuren vi! redusert metaninnhold i brennstoffet redusere NO,-utslipp, slik at 
figuren egentlig illustrerer effekten av EGR. De kurvene som er trukket opp i 
figuren, må kun tas som en indikasjon på utslippsnivået avhengig av lasten og 
metaninnhold i den gassen som tilf0res sylinderen. Det fremgår av figuren at 
det er en del spredning i de måledataene som er registrert. 

Corrected NOx-emissions atter cylinder 1 
Corrected to 15% 02, Speed: 200 r/min, Inert 7% N2. 

NOx - emissions, nnm 
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Figur 5.4 Mälte NO,-emisjoner som funksjon av last for en 2-takts testmotor fra 
MAN B&W uten katalysator. 
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Wärtsilä Diesel tilbyr 4-takts gass-dieselmotorer i effektområdet 1480 kW - 6660 
kW basert på Wärtsilä's Vasa 32-serie 

A vgassemisjoner fra Wärtsilä Vasa 32 er vist i tabell 5.3. 

Brennstoff 
Emisjoner 

Tungol je Destilat Naturgass 

NOx g(N02)/kWh 11 1 o 4' 5 

S02 g/kWh 10,5 2 o' 1 

C02 g/kWh 670 640 500 

Partikler g/kWh 0,3 0,2 0,03 

co g/kWh 1 1 4 *) 

THC g/kWh 0,3 0,3 0,5 

•j 08\ h&ye verdien pl CO ved gassdrift kan skyldes feilaktig innstilt gassventil og kan reduseres. 

Tabell 5.3 Typiske ernisjoner for Wärtsilä Vasa 32 uten katalysator. 

5.5 Stirlingmotoren 

Stirlingmotoren er fortsatt ikke kommersiell tilgjengelig, men i /3/ er det 
antydet at dagens optimale stirlingmotor vii basere seg på den enkeltvirkende 
SCP-75 og den dobbeltvirkende HEATECH. Den f"rstnevnt har vrert i pmvedrift 
et års tid, mens HEA TBCH-motoren fortsatt er på prototypestadiet og ennå ikke 
satt i drift 

Det foreligger ikke kostnads- eller forbrukstall for stirlingmotoren. Det er derfor 
vanskelig å sammenligne dette konseptet med dagens kommersielle motor
konsepter. 

5.6 Oppsummmering 

Med basis i dagens gassmotorer er det i tabell 5.4 satt opp en oversikt over de 
effektområder, tekniske data, ernisjonsnivå, ernisjonsbegrensende teknologier, 
fordeler og ulemper med motorkonseptene 
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Parameter Otto gass- Otto mager- Otto mager- Gass-diesel Gass-diesel Stirling 
motor med motor, motor, 4-T 2-T 
lambda ~ 1 lambda > 1 lambda » 1 

Effekt-
område, kW 20 - 500 20 - 1 500 500 - 5000 1500 - 1 5000 5000 - 50000 1 - 500 
for 1 motor 

Virknings- 34-37 38-40 39-42 43-50 46-54 -
grad, % a) 

Eff.middel- 8-10 12-15 15-17 18-24 -
trykk, bar 

Aktuelle 3-veis Forbrennings- Forbrennings- Forbrennings- Forbrennings- Forbrennings-
emisjons- katalysator proses sen. prosessen. prosessen, proses sen, prosessen 
begrensende Oksyderende Oksyderende SCR, oksyder- SCR, oksyder-
teknelegier katalysator katalysator. ende katalys. ende katalys. 

Partikkel- Partikkel-
filter, ECR filter, ECR 

Ut slipp: 1 ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 
Etter NO x - 30,0 - 2' 1 4,5 1 '5 4,5 
motor c o - - - 2,3 1 ' 3 2,5 4,0 
g/kWh HC - - - 3,1 1 ' 3 - 0,5 

Etter 1 ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 
kataly- NOx o' 1 3,5 0,5 - - - 0,45 
satar c o 0,4 - 0,2 - - - 0,20 
g/kWh HC o' 1 - o' 1 - - - o l 1 o 

------.- ----- --- - ------- L__ ----- L_. - - ----

a} ISO 3046/1, på motoraksling. 1) Lab.motor, VIT. 2) MAN 2866. 3) Caterpillar 3306. 4} MARINTEK, Scania 0511. 5) Cununins FrP. 6) Bergen DieseL 7) Wattsila Vasa 32 

Tabell 5.4 Gassmotorer, oppsummering, (forts) 
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Pararneter Otto gass- Otto mager- Otto mager- Gass-diesel Gass-diesel Stirling 
motor med motor, motor, 4-T 2-T 
lambda = 1 lambda > 1 lambda » 1 

Gass- Lavt trykk, Lavt trykk Lavt trykk., HJ21}'trykk, 250 H0yt trykk Lavt trykk 
for synings- ca. 10 bar. min. 3 bar. bar. Dobble Som for 4-T. 
system Reduseres i Gasstemp. b0r r0r. Omfatt-

trykkregula- holdes rnellom ende kompres-
tor til under 0-40 grd.C. sarsystem 
atrnosfc:ere- inkl. regul-
trykk. Trykkreguler- ering og 
Blandes i ing fer gass- kontrollsyst. 
gassblancter manifold. Avansert 
f0r injeksjon Levering til injeksjons-
Tilbakekobl. forkammer fra ventil m/ 
til lambda- samme system. pilotinn-
sensor. spr0ytning av 

diesel. 

Tilleggs- Ca. NOK 25000 Oksyderende Avhengig av Som for 4-T. 
kostnad for i utstyrs- katalysator lover og 
rense- kostnader, ca NOK 10000. regler om 
systern ( lambdasonde , ernisjonskrav. 

gassblander, SCR-invest.-
styreenhet og kost. fra 350 
katalysator) -1 500 DKK/kW . 

' 
' 

Drifts- SCR drifts- Som for 4-T. ' 

kostnader kost: 2-8 0re 
pr. kWh. 

Tabell 5.4 (forts.) Gassmotorer, oppsummering. 
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Parameter Otto gass- Otto mager- Otto mager- Gass-diesel Gass-diesel Stirling 
motor med motor, motor, 4-T 2-T 
lambda - 1 lambda > 1 lambda >> 1 

Fordel er Kan nå eks- Lav termisk Lav termisk Lavere NOx Som for Har poten-
med konsept trerot lave belastning. belastning. enn diesel. 4-taktsmotor. siale til 

emisjoner. Rel. h0y Rel. hl!ly H0yt kornpr . - å bli et 
stabil motor- virkningsgrd. virknings- forhold og konkurr anse-
funksjon og Lave NOx-ut- grad. Lave middeltrykk. dyktig alter-
bra respons slipp fra NOx-utslipp H.ey virknings nativ i eff-
på lastend- forbrennings- fra forbren- grad. ek tområdet 
ring. Middels prosess. Lang ningsprosess. < 500 kW. 
krav til ten- levetid. Lavt Lang levetid. 
ningssyst. gasstrykk. Krever lavt 

lev.trykk 
for gassen. 

Ulemper med Krever regul- HC-utslipp. HC-utslipp. H0ytrykks Som for Fortsatt på 
konsept ering av Lambda-mager- Krever kon- gassystemet 4-taktsmotor. utviklings-

brenselsyst. sonde (upåli- troll av krever kom- stadiet. 
m/ tilbake- telig). stor gasstilf0rsel pressorarbeid 
kabling. tennplugg- til for- (gir 0kt 
Lambda-sensor slitasje. karruner. energiforbruk 
og reg.syst. Feiltenning. med 1-1,5%). 
viktige for Avhengig av 0kte co- og 
emisjoner. god reguler- HC-utslipp 
Hey termisk ing. Redusert kan skje 
belastning. virkningsgrad 
Begrenset på dellast. 
overladn. Rel 
lav virkn.grd 

------- ~ - ------- ----- --------------

Tabell 5.4 (forts.) Gassmotorer, oppsummering 
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6. UTVIKLINGSTRENDER 

Med utgangspunkt i dagens gassmotorer og emisjonsbegrensende teknelegier er 
det i dette kapitlet fors"kt å belyse utviktingstrender for ytterligere å kunne 
redusere avgassemisjonene fra gassmotorer. Kapitlet er et sammendrag av de 
innspill som er kommet fra prosjektgruppen. 

Kort kan en si at det er to havedområder som er av betydning: 

Motorteknisk utvikting 
A vgassrenseteknologi 

Primrert er det emskelig å redusere avgassenuSJOner ved å gjme forbrennings
prosessen mest mulig optimal med hensyn på energiforbruk og avgassutslipp. 
Hvis "nsket utslippsnivå ikke oppnås under forbrenningsprosessen på en 
ekonomisk måte ved primrere tiltak, må sekundrere tiltak i form av avgass
rensing benyttes. De to hovedområdene vil måtte vurderes ut fra et helhetlig 
synspunkt der tekniske og "konomiske kriterier legges til grunn. En optimal 
helhetsl.,sning innebrerer ikke n<>dvendigvis at motorene i seg selv gir lavest 
mulig utslipp. 

6.1 Motorteknisk utvikting 

Den generelle trend i utviklingen av forbrenningsmotorer i allminnelighet er mot 
heyere middeltrykk og effekt og redusert spesifikt brenselforbruk. I den siste 
tiden har reduksjon av avgassemisjonene også blitt et aktuell tema. Gass
motorene vii natw-lig felge denne utviklingen. 

Eksisterende gassmotorkonsepter har alle sine fordeter og svakheter. De grunn
leggende motortekniske parametere som gjelder for hvert enkelt motorkonsept 
gir motorenes polensialer og begrensninger med hensyn til reduksjon av avgass
emisjoner. 

Motorprodusenter og utstyrsleverandmer vil måtte tilpasse seg lover og regler i 
hvert enkelt land. F"lgelig vil de teknologier som tas i bruk vrere avhengig av 
de til enhver tid gjeldene regler og krav. 

6.1.1 Otto gass-motor med Å - l 

Begrensende/ikke-optimale faktorer for konseptet i dag er: 

Hey termisk belastning. 
Relativt lavt effektivt middeltrykk. 
Relativt lav termisk virkningsgrad. 
Kontrollsystem for blandingsforhold, tenning og banking. 
Treveiskatalysatoren, (lambdavinduet, oksydering av metan, levetid). 
Regulering av gasstilf.,rsel 

Å=l-konseptet /1,16/, er i stor grad kjent teknologi, og har klare begrensninger 
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når det gjelder termisk virkningsgrad. En dieselmotor er normalt konstruert med 
tanke på lwy mekanisk og lavere termisk belastning enn en ottomotor. Banking 
og lwy termisk belastning begrenser det effektive middeltrykket for dette 
konseptet. Det finnes eksempler på 1-=1-motorer med et effektivt middeltrykk på 
14 bar, men da må det tas spesielie hensyn til utforming av topplokket og til 
materialet i ventiler, ventilseter og turbin i turbolader. 

Det effektive middeltrykket er en funksjon av blant annet den termiske virk
ningsgraden. Middels overladning vii også begrense det effektive middeltrykket. 

Regulerings- og kontrollsystem er ikke fullt utviklet. En lambdasensor som er 
utviklet for bensindrift er ikke optimal for naturgassdrift Da lambdasignalene er 
temperaturavhengig, burde innstillingsverdien for Jambdaspenningen variere med 
motorens belastning og avgasstemperaturen. I tillegg burde lambdasensorens 
aldringsegenskaper bli ivaretatt. 

Kontrollsystem for blandingsforhold, tenning og banking b0r også ha en funk
sjon som hindrer overoppbeting og dermed 0deleggelse av katalysatoren. 

Treveiskatalysatoren b0r det også vrere mulig å videreutvikle. Bredere lambda
vindu vii vrere en fordel for reduksjon av NO,. Dessuten bar den videreutvikles 
med hensyn til oksydering av metan. 

Otto gassmotorer med A=1 uten katalysator har relativt lwye utslipp av NO. og 
HC. Med en effektiv treveiskatalysator kan imidlertid dagens krav til avgass
emisjoner tilfredstilles. 1-=1-konseptet er altså fullstendig avhengig av avgass
rensing for å tilfredstille kravene. Hvis det er behov for ytterligere å redusere 
avgassutslippene, oor en forbedre reguleringssystemene, blandingens fordeling 
mellom sylindrene samt tenningssystemet, og gj0re katalysatoren mer effektiv. 

Hovedinnsatsområdene for å tilfredstille dagens og Irerntidens emisjonskrav vii 
for '-= 1-konseptet vrere knyttet til lambda-sensoren, reguleringssystemet og 
katalysatoren. Med nye komponenter er det med dagens teknologi mulig å 
oppnå svrert lave avgassemisjoner i statiske lastpunkt Forbedringer b0r for
trinnsvis skje innen reguleringssystemets dynamikk og gassdoseringssystemets og 
komponentenes levetid. Lambda-sensorens karakteristikk endres over tid i tillegg 
til at den har en begrenset levetid. Avanserte reguleringssystemer oor innebolde 
kontrollfunksjoner som detekterer eventuelle 0kninger av avgassemisjonene (dvs. 
at avgassammensetningen kan endres uten at motorfunksjonen forandres). 

For å oppnå lwyt effektivt middeltrykk i motorer som baserer seg på diesel
motorer, bm det benyttes komponenter som er spesielt utvikJet med tanke på 
lwy termisk belastning. 

Reguleringssystemer for gasstilf0rselen oor videreutvikles, og et system som 
tilf0rer gass til hver enkelt sylinders innsugingsror for å oppnå jevn fyliingsgrad 
og luftfaktor for de enkelte sylindere hm vrere mulig. 

A= 1-motoren oor også ha et system for driftsovervåkning for å kunne detektere 
om motoren fusker. 
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6.1.2 Magermotor med åpent forbrenningsrom 

Begrensende/ikke-optimale faktorer for magermotorkonseptet med åpent for
brenningsrom l 2t er: 

Relativt lwye HC-utslipp. 
Mager blanding og lwyt kompresjonsforhold gir stor slitasje på tennplugger. 
Probierner med ustabil tenning. 
Lambda-magersensor er i dag ikke helt pålitelig. 
Redusert effektivt middeltrykk i forhold til dieselmotor. 

Utviklingen av motorkonseptet med åpent forbrenningsrom for mobil anvendelse 
skjer i dag blant annet i forbindelse med et pågående nordisk bussmotorprosjekt 
hvor milj0aspektet er tillagt stor vekt. 

Videre vii det grunnleggende arbeidet som er gjennomf,ut med hensyn til 
utvikling av elektroniske motorreguleringsfunksjoner for mobil anvendelse kunne 
komme stasjonrere motorer til gode. 

Utviklingstrender av mer generell karakter som kan vrere av interesse er: 

Forandringer i motoroppbyggingen med for eksempel fire ventiler per 
sylinder. 

Flertrinnslading, eventuelt med mekanisk overladning i det ene trinnet. 

Flere entrinns avgassturbo (en turbo per tre sylindere) for optimal utnyttelse 
av pulseffekt 

Campaund system i avgasstr0mmen med turbin koblet til akselen. 

Adiabatisk motor med minimale varmetap. 

Varmekj0lte motorer med kj0lemedietemperatur 120-150 •c. 

Disse siste punktene kan bidra til lwyere termisk virkningsgrad for mataren. De 
kan imidlertid også 0ke avgassemisjonene på grunn av lwyere temperatur i 
forbrenningsprosessen. 

Magermotorer med åpen t forbrenningsrom, l 2/, har lwy virkningsgrad og 
potensiale til lave avgassutslipp. Konseptet baserer seg på dieselmotorer som 
basismotor. Dette gir mulighet for lwyt effektivt middeltrykk som kan komplet
teres med turboladning for ytterligere forbedringer av ytelsen. Ved å benytte 
avgassrensende tiltak som avgassresirkulasjon (EGR), okayderende katalysator og 
et tilbakekoblet motorkontrollsystem er det potensiale til ytterligere reduksjon av 
utslippsnivåene. 

En ruermere vurdering av potensiale til lave avgassemisjoner for magermotor
konseptet krever en utviklingsinnsats innenior området med praktisk tilpasning 
og optimalisering hvor det fokuseres på både hey virkningsgrad og lave 
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avgassutslipp. Dette kan gjerne kombineres med et målrettet forskningsprogram. 
På denne måten kan både kortsiktige og langsiktige mål nås. 

For at gassmotoren skal bli et Irerntidig konkurransedyktig alternativ i kraft-/ 
varmeanlegg kreves det at det bygges opp kompetanse og erfaring rundt den 
eller de gassmotorteknologier som ser ut til å ha de beste patensialer i for
bindelse med kraft-/varmeproduksjon. Et forslag til en bred innsats for videre
utvikling av magermotorer, er derfor satt opp nedenfor, /2/: 

l. Drift i typiske pilotanlegg med effekter 50 kW, 150 kW og 500 kW. Vurder
ing av kostnadsbildet ved installasjon og drift, service, driftsekonomi, milje, 
tilgjengelighet, langtidsdrift, etc. under en akkumulert driftstid på minst 24 
måneder. 

2. Gjennomf0re et utviktingsprogram med sikte på å optimalisere 0konomi/
milj0 for motorer med effekt 100-200 kW. Utgangspunktet for slike studier 
vil antakelig vrere en konvertert dieselmotor. Prosjektet b0r ha h0y mål
selning med hensyn til virkningsgrad og emisjoner. 

3. Forskningsprogram med fokusering på forbrenningsforlapet, 
hvordan gasskvaliteten, luft/brennselforsyning, EGR og 
forandringer innvirker på dette. 

og derved 
komponent-

4. Markedsanalyse med hensyn på 0konomi, milj0, lovverk, antal! anlegg, 
driftsbetingelser, etc. 

En slik analyse vil vrere et viktig innspill til motorprodusenter, og kan 
motivere disse til sterre innsats innenfor egen utvikling. 

6.1.3 Magermotor med forkammer 

Ikke-optimale faktorer for magermotor med forkammer er: 

Relativt h0ye HC-utslipp 
Tennings- og reguleringssystemet 
Forkammerutiorming 
Gassveksling i forkammeret 

Magermotorer med forkammer, /17/, har fortsatt potensiale til å 0ke det effek
tive middeltrykket. Når det tas hensyn til dagens og Irerntidens ernisjonskrav vil 
potensialet begrenses, men uten at det forventes å ha srerlig innvirkning på 
virkningsgraden som i dag er relativt h0y. 

Mager forbrenning vil medf0re at HC-utslippene 0ker. For magermotorer vil en 
derfor vrere avhengig av okayderende katalysator for å redusere disse ut
slippene. 

Tennings- og reguleringssystem vil vrere områder for videre utvikling. I tillegg 
vil videre prosessoptimalisering vrere aktuelt. 
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For forkammerkonseptet er utformingen og volumet av forkammeret viktig for 
lav NO,-dannelse. Videre er optimal utforming av forbrenningsrommet viktig, 
samt at gassveksling i forkammeret må vektlegges. 

Områder innen såkalt basisteknologi som vii kunne bidra til videreutvikling av 
motorkonseptet vii vrere prosessimulering og ROHR-analyse (Rate Of Heat 
Release) på basis av måledata fra motor. 

På nordisk basis vii aktuelle samarbeidsprosjekter vrere innen avgasshehandling 
og reguleringsutstyr. Konkrete prosjekter i så henseende er: 

Oksydasjonskatalysator, gjerne integrert i andre systerner som f.eks avgass
kjel eller lyddemper, (kompakt billig l0sning). 

Oksygensensor for reguleringssystemer. 

Reguleringssystemer generelt, for tenning og blandingsforhold. 

Prosjekter av st0rre omfang vii vrere st.01:te til drift av pilotanlegg/laboratorie
anlegg. Det er i denne realiseringsfasen at ideer og teoretisk kunnskap omsettes 
i praksis, noe som er en ressurskrevende prosess. Ved å gå inn og st0tte 
prosjekter i denne fasen vii en få svrert god kjennskap til konseptels styrke og 
svakheter og en vii dermed også få et verdifullt evalueringsgrunnlag i for
bindelse med en eventuell senere anskallelse av det aktuelle motorkonseptet. 

6.1.4 Gassdieselmotor 

Ikk""ptimale faktorer for gassdieselmotoren i dag er: 

tenningssystem 
kontrollsystem 
injeksjons- og reguleringssystem 

Tenning er et kritisk punkt for gassdieselmotorer, og videre forskning på dette 
feltet b0r kunne gi forbedrede tenningsforhold. En interessant utvikligsretning 
går mot en ren gassdieselmotor uten bruk av tennstråle. Gassjetten tennes av et 
eget tenningssystem basert på gnisttenning eller overflatetenning "Hot body". En 
slik mono fuel gassdieselmotor vii ha et langt enklere injeksjonssystem for 
brennstoff, og vii i vesentlig grad bidra til å forenkle dagens gassdieselmotorer. 
Det vii også overflooiggj0re kostbare injeksjonspumper. Systemet vii i tillegg 
etter all sannsynlighet vrere gunstig med hensyn ti1 avgassemisjonene fra 
gassdieselmotoren. 

Kontrollsystem for motorer er under stadig utvikling. Ved bedre styring av 
brenseldosering, injeksjon og tenning burde det vrere mulig å redusere avgass
emisjoner og brenselforbruk over et videre driftsområde for gassdieselmotoren, 
også når det benyttes varlerende gasskvaliteter. 

Gassdieselmotorene har de mest kompliserte kontrollsystemer, og skulle kunne 
dra st0rst nytte av forbedringer på dette området. 
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Gassdieselmotorer, /18,19/, har fortsatt et relativt lwyt potensiale til å 0ke det 
effektive middeltrykket. Det er imidlertid en prosess som vii skje over noe tid, 
og uten at motorenes lwye pålitelighet forringes. I l0pet av kommende 5-års 
perlode antydes i /19/ f0lgende utvikting hva gjelder effektivt middeltrykk 
(BMEP). termisk virkningsgrad og spesifikt brennstofforbruk: 

Effektive middeltrykket: 
Termiske virkningsgraden: 
Spesifikt brennstofforbruk: 

+ 5 bar 
+ 2,5% 
-5 g/kWh 

Utviklingen som antydet ovenior medf0rer generett lwyere NO,-emisjoner. 
Derfor vii kommende emisjonskrav kunne påvirke både det effektive middel
trykket og motorens virkningsgrad. Imidlertid vii effektive avgassbe
handlingssystemer kunne 50rge for at motorens utviklingsmuligheter ikke 
påvirkes av emisjonskrav som måtte foreligge. 

For å oppnå lave emisjoner fra gassdieselmotoren er innspreytnings- og injek
sjonssystemet inklusive styringen av dette et av hovedområdene som det er 
viktig å arbeide videre med. 

Et annet element som er aktuelt for å redusere avgassemisjonene er å benytte 
avgassresirkulasjon, EGR. For gassmotorer med lavt partikkelinnhold i avgassen 
vii en ikke ha de samme probierner med soting og beleggdannelse i ladeluft
kj0leren og på kompressorsiden ved bruk av EGR som en har ved tungoljedrift. 
Derfor er potensialet til å benytte EGR st0rre for en gassmotor. 

Optimal EGR-regulering vii vrere et aktuell tema å arbeide videre med, og en 
kan tenke seg både simuleringsoppgaver og uttesting i laboratoriesarnmenheng. 
Resuttater fra slike arbeider vii kunne vrere aktuelle for alle gassmotor
konseptene. 

6.2 Alternative emisjonsbegrensende teknologier 

I lys av hva som er mulig å oppnå med hensyn til emisjonsbegrensninger ved 
videreutvikling av motorkonseptene, vii det også vrere mulig å redusere avgass
emisjonene ved bruk av alternative teknologier. 

Aktuelt i så henseende er: 

Påvirkning av forbrenningsprosess (vann/ dampinjeksjon) 
Avgassrensekonsept (NSCR, SCR, okayderende katalysator) 

Videreutviklingen av motorer vil medf0re stadig lavere NO~ CO og HC -
utslipp. Samtidig vii stadig flere land stille strengere krav til emisjonskontroll, 
og det er rimelig å tro at slike krav blir stilt i lys av den til enhver tid "best 
tilgjengelige metoden" for emisjonskontroll. Dette medf0rer at emisjonskontroll i 
form av avgassrensing kan forventes å 0ke i omfang i fremtiden. 

Med hensyn til avgasstensing er det de metodene som benytter katalysator som 
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ser mest lovende ut på grunn av at temperaturen i avgassen er for lav for ikke
katalytiske prosesser for NO,-rensing. 

De katalytiske metodene kan deles inn i to grupper: Edelmetall-katalysatorene 
for lambda = l og ikke edetmetall katalysatorene for lambda >> l. De kom
roende årene vil 0ke kunnskapen om disse katalysatorene og deres oppf0rsel 
under forskjellige operasjonene forhold. 

Slike erfaringsdata vil bidra til å 0ke levetiden og effektiviteten av systemene og 
fremskaffe bedre både teknisk og 0konomisk avgassrensekonsepter. 

Aktuelle oppgaver i nrer fremtid vil vrere å frernskaffe mer iniormasjon ior 
SCR-teknologien i forbindelse med gassdrift av motorer. Konseptet er srerlig 
aktuelt i forbindelse med gassdieselmotorer, slik at oppgaver som kan vrere av 
interesse er regulering av SCR-prosessen knyttet nrert opp til selve motor
konseptel En teknisk/ 0konomisk angrepsmåle vil vrere aktuelt. 

6.3 Oppsummering, utviklingstrender 

En oversikt over de forskjellige motorkonseptene inndelt i effektororåder og 
aktuelle utviklingstrender er gitt i tabell 6.1 
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Parameter Otto gass- Otto mager- Otto mager- Gass-diesel Gass-diesel Stirling 
motor med motor, motor, 4-T 2-T 
lambda = 1 lambda > 1 lambda » 1 

Effekt-
område, kW 20 - 500 20 - 1 500 500 - 5000 1 500 - 1 5000 5000 - 50000 1 - 500 
for 1 motor 

Aktuelle 3-veis Forbrennings- Forbrennings- Forbrennings- Forbrennings- Forbrennings-
ernisjons- katalysator proses sen. proses sen. prosessen, proses sen, prosessen 
begrensende Oksyderende Oksyderende SCR, oksyder- SCR, oksyder-
teknelegier katalysator katalysator .. ende katalys. ende katalys. 

Partikkel- Partikkel-
filter, ECR filter, ECR 

Aktuelle Lambdasensor. Htz~yenergi Tennings- Innspreytning Innspr0ytning 
utviklings- Regulerings- tennings- systern. og injeksjon- og injeksjons 
oppgaver systern. system. Oksyderende system. system. 
for motor- Katalysator. Lambda- katalysator. Tennings- Tennings-
konsept. regulerings- Regulerings- systern. system. 

system. system for Kontroll- Kontroll-
tenning og system. system. 
blandingsfor-
hold. 

Forkammer-
optimaliser-
ing. 

Tabell 6.1 Gassmotorer, utviklingstrender. 
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7. AKTUELLE UTVIKLINGSOMRÅDER OG FORSKNINGSAKTIVITETER 

Med basis i kapitel 6, kan det fokuseres på enkelte felles målsetninger for 
videreutvikling av gassmotorkonseptene. Forskningsinstitusjoner, motorprodu
senter, utstyrsleveranderer, myndigheter, varme-/ k.raftprodusenter og gass
leveranderer kan ha ulike interesser innenfor de aktuelle utvik.lingsområdene, og 
dermed forskjellige motiver for å delta i utviklingsarbeidet. Det tenkes i denne 
sammenheng både på politiske, 0konomiske og milj0messige motiver. Utvikling 
av gassmotorer som gir lavest mulig avgassemisjoner, ber imidlertid vrere et 
område som alle parter har interesse av å prioritere. 

Det kan vrere viktig å ha i tankene hvilke gassmotorkonsepter som er aktuelle 
for kraft-/varmeproduksjon avhengig av storrelsen på kraft-/varmeanlegget, og 
f0lgende effektområder vii vrere aktuelle for de ulike motorkonseptene: 

Otto gass-motorer med i- : 1: 
Magermotor med åpent forbrenningsrom: 
Magermotor med forkammer: 
Gassdieselmotor, 4-tak.ts: 
Gassdieselmotor, 2-takts: 

20 
20 

500 
1500 
5000 

400 kW 
- 1500 kW 
- 5000 kW 
- 15000 kW 
- 50000 kW 

Det understrekes at effektområder nevnt ovenior gjelder for enkeltstående 
motorer. l et varmekraftverk kan det vrere aktuelt å benytte fra l - 10 motorer. 

7.1 Videreutvikling av otto gassmotor med i-:1 

Otto gassmotorer med J-:1 basert på enkel tilpasning av bensinmotorer, er i dag 
kjent teknologi. Vedmrende treveiskatalysatorsystemer for gassmotorer finnes det 
i dag kommersielle reguleringssystemer, men disse er ik.ke ferdig utviklet med 
hensyn til dynam.ikk, lambdasensorens "vindu" knyttet til gassdrift, samt kata
lysatorens oksydering av uforbrent gass. Utviklingsoppgaver innen disse om
rådene vii vrere til fordel både for stasjonrer drift og for kj0reteyer. Både ).:l

motorer og magermotorer med åpent forbrenningsrom vii ha nytte av en slik 
utvikling. 

7.2 Videreutvikling av magermolor med åpen! forbrenningsrom 

Magermotor med åpen t forbrenningsrom er fortsatt i videreutviklingsfasen, sel v 
om det er en god del motorer som er i drift Et av hovedområdene som i dag 
ikke er tilfredstillende er tenningssystemel Viderutvilding av et tenningssystem 
med heyere tennenergi vii bedre både ernisjoner, m.iddeltrykk og virkningsgrad 
for dette motorkonseptet. Videre er det behov for videreutvikling av 1--reguler
ingssystemet. 

Utvikling av magermotorkonseptet med åpent forbrenningsrom vii kunne 
nyttiggjme seg kj0retoyindustriens interesse for konseptet, som i dag er stadig 
stigende. 
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7.3 Videreutvikling av magermotor med forkammer 

Magermotor med forkammer vil også ha behov for viderutvilding av termings
systemet Srerlig aktuelt i så henseende er optimalisering av forkammeret som i 
dag ikke er optimalt. Målsemingen er å få et forkammer som gir gode tennings
egenskaper til gass/luftblandingen i forkammeret. Dette medfmer at valg av 
geometri i forkammeret er srerdeles viktig med hensyn til blancting av gass/luft 
under kompresjonen. Det må unngås å konstruere et forkammer som gir 
lagdeting av gassen under kompresjonen, da dette vil medfare at det vil vrere 
en svrert rik gass i den 0verste delen av forkammeret omkring tennpluggen. 
Denne gassen vil vrere vanskelig å tenne på grunn av for lite luft. En får 
dermed ikke de tenningsegenskapene som forkammerkonseptet har potensiale til. 

Tilsvarende som for magermotor med åpent forbrenningsrom, vii gode tennings
egenskaper for forkammermotoren ha gunstig virkning på avgassemisjonene fra 
denne motoren. 

Det oor derfor vrere aktuell å swtte videreutvikling av forkammerkonseptet, og 
prioriterre oppgaver bar vcere innenfor tenning og forbrenning. 

7.4 Videreutvikling av gassdieselmotoren 

Gassdieselkonseptet er relativt nytt. Det foreligger derfor lite driftserfaringer for 
konseptet, men med basis i de iniormasjoner som er tilgjengelig ser en at dette 
motorkonseptet har store polensialer til både å nå h0y virkningsgrad og lave 
avgassemisjoner. 

Viderutvildingen av gassdieselmotoren vii gå mot forbedring av termings
systemet der målsemingen vii vrere å få Irern en "mono-fuel" gassdieselmotor 
der en unngår bruk av pilot-brennstoff. Et annet område for viderutvikling er 
effektiv gass/luft-miksing. 

Det forventes at de probierner som er knyttet til disse to områdene vii l0ses 
relativt raskt. Det vii igjen medf0re at selve konseptet vil vrere interessant også 
for nye og mindre motorenheter. 

De store ernisjonsreduserende polensialer en ser for gassdieselmotoren ved 
utvikling av et effektivt termingssystem uten pilotbrennstoff, oor vrere en 
motivasjonsfaktor for aktuelle interessenter til å engasjere seg i prosjekter til
knyttet dette utviklingsområdet. 

EGR-teknologi knyttet til gassdieselkonseptet vii vrere en annen oppgave som 
det er aktuell å videreutvikle. Både simulering og laboratorietester burde vrere 
aktuell 

Regulering av SCR-prosessen i forbindelse med gassdieselkonseptet er også et 
område som er aktuelt for videreutvikling. 
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8. FORSLAG TIL FORSKNINGSAKTIVITETER 

For kraft/varmeanlegg fra 100 kW · 50 MW er det åpenbart stor spredning i 
teknologiske l0sninger og problemstillinger i tilknytning til emisjonsbegrensende 
teknologier. Alle motorkonsepter som er behandiet i dette prosjektet vii ha sine 
nisjer i markedet. Prosjektet har ikke sett det som sin oppgave å foreta en 
endelig prioritering av de påpekte utviklingsoppgaver. 

Sett fra et forurensningssynspunkt er det viktig å ta fatt i aktuelle probierner 
tilknyttet motorkonseptene som i dag ikke er optimale, og som ved videre
utvikUng blant annet vii bidra til lavere avgassemisjoner fra gassmotorene. 

Med basis i kapitel 7 er prosjektdeltagerne av den oppfatning at utviklings
oppgaver av srerlig interesse for reduksjon av avgassemisjonene fra gassmotorer 
vii vrere knyttet til hovedområdene: 

Tenning og forbrenning. 

Eliers er det behov for viderutvilding av reguleringssystemer for motorkonsept 
med avgassbehandlingsutstyr. Det siste er aktiviteter som vii måtte priorileres i 
lys av 0kte krav til avgassutslipp, dynarnikk, overvåking. sikkerhet og automat
isering av totale motoraniegg. Det forventes også videreutvikling av katalysator
teknologier. 

Ser en nrermere på utviklingspotensialet for motorkonseptene synes magennotor
konseptene og gassdieselkonsptet srerlig interessant. Dette skyldes flere faktorer. 
Spesielt kan nevnes de gode emisjonsresultatene som i dag toreligger fra 
motorene uten at de er blitt optimalisert med hensyn på lave emisjoner. Videre 
har motorkonseptene tilnrermet like hey virkningsgrad som dagens dieselmotor, 
og har potensiale til videre utvikling både med hensyn til lavere avgass
emisjoner og 0kt virkningsgrad. 

Prosjektet fareslår derfor f0Igende forskningsaktiviteter tilknyttet gassmotor
konseptene, og som b0r kunne bidra med til dels store reduksjoner av avgass
emisjonene fra gassmotorer: 

1. Videreutvikling av katalysator- og reguleringsteknikk for gassdrift for f.;l
konseptet og for magermotorer med åpent forbrenningsrom. 

Aktuelle oppgaver innen disse områdene: 

* 

* 

* 

Utvikle Iambdasensor med bredere "lambdavindu" for f.;l - kon
septet. 
Utvikle reguleringssystem der gassmiksing gj0res på basis av 0nsket 
driftstilstand. Dette vii komme i tillegg til et system med tilbake
melding fra Iambdasensoren i eksossystemet, (magermotor). 
Videreutvikle katalysator. Stikkord: Lengre levetid og bedre effek
tivitet. Oksydering av metan. 
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2. Utvikling av tenningskilde med lwy tennenergi for magermotorer med åpen! 
forbrenningsrom. 

3. Utvikling og optimalisering av tenningssystemet i magermotorer med 
forkammer. 

Aktuelle oppgaver tilknyttet dette konseptet: 

* 

* 
* 
* 

Videre optimalisering av fork.ammerutforrning. Dette er en oppgave 
som i vesentJi g grad kan l<lses ved å bruk av simuleringsverkl:<ly. 
Gassveksling i forkammeret. 
Optimalisering av forbrenningsrom. 
Analyse av motortester, prosessanalyser, ROHR-analyser. 

4. Utvikling av tenningssysternet og gass/luft-miksingen i gassdieselmotorer. 

Aktuelle oppgaver vii vrere: 

* 

* 
* 

Utvikling av systerner for optimal gasstilf<lrsel og pilotinjeksjon. 
Simuleringsoppgaver innen områdene transient gasstmm og hydraul
iske systerner vii vrere aktuell. 
Eksperimentell utvikling av gassjet med fremmedtenning. 
Utvikle gassinjeksjonssystem for <lkt gass/luftmiksing. 

5. Anvendelse av EGR, spesielt i gassdieselmotorer, men også aktuell i andre 
motorer. 

Aktuelle oppgaver vii vrere: 

* 
* 

Simuleringsforwk av EGR tilknyttet et gitt motorkonsept 
Uttesting av EGR på gitt laooratoriernotor. 

6. Regulering av SCR i forbindelse med gassmotorer. 

Aktuelle oppgaver vii vrere: 

* Teknisk/ <lkonornisk vurdering av SCR i tilknytning til gassdiesel
motorer. Helhetsvurdering av motorkonsept inklusive SCR-aniegg. 

Forskningsaktivitetene ovenior er ikke satt opp i prioritert rekkef<llge. 

Ved prioritering av forskningsoppgaver som NGC vi! ha interesse av å delta i, 
må det tas utgangspunkt i aktuelle s10rrelser på freMtidige varmekraftverk i 
Norden hvor gassmotorer er srerlig aktuelle, og MARINTEK mener punktene 2,3 
og 4 ovenior oor vektlegges spesielt i den kommende videreutviklingsfasen av 
gassmotorer. 

Utviklingen av nye gassdrevne motorer er inne i en dynamisk og spennende 
periode. Alt tyder på at innen få år vii det finnes nye gassmotorer på markedet 
som samtidig kan tilby lave avgassutslipp, lwy brenselutnyttelse og lwy 
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motoreffekt. Hvilke utbredelse slike motorer vii få, kommer i stor grad til å 
besternmes av tilgjengeligheten av gass, av gassprisene og av myndighetenes 
rammebetingelser og de virkemidler som vii bli benyttet for å redusere milj0-
skadelige utslipp fra energisektoren. 
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