
Metanreduktion i 
katalysatorer 

för naturgasmotorer 

statusrapport 

Helena Boman 
Vattenfall Energisystem AB 

Nordisk Gasteknisk Center 
Nordie Gas Technology Centre 



Metanreduktion i 
katalysatorer 

för naturgasmotorer 

statusrapport 

Helena Boman 
Vattenfall Energisystem AB 

Marts 1993 



SAMMANFATTNING 

Användningen av naturgas har i såväl fordon- som anläggningssamman
hang tillskrivits goda möjligheter att reducera emissioner. 

Metan utgör huvudparten (80-90%) av emissionerna av kolväten från na
turgasmotorer. Medan dagens konventionella katalysatorer reducerar 
koloxid, kväveoxid och reaktiva kolväten bra har de visat sig ha en dålig 
förmåga att katalysera metan. 

Målsättningen med detta arbete är att genom litteraturstudier och kon
takter med forskningsinstitutioner och katalysatortillverkare samman
ställa kunskapsläget kring naturgaskatalysatorer. 

Litteraturstudien visar att Gas Research Institute (GRI) och Southwest 
Research Institute (SwRI) har studerat teknikläget för emissionsbegräns
ning av metan med katalysatorteknik. Förutom en litteraturstudie har 
man också genomfort ett omfattande forsöksprogram. 

Företagskontakterna som genomforts i denna studie tyder på att det på
går en intensiv forskning- och utveckling av katalysatorer for naturgas
motorer, både oxidations- och trevägskatalysatorer. Nya kombinationer 
av material utvecklas och testas. 

I ett flertal motorlaboratorier har utmärkta egenskaper observerats for 
flera nya oxidations- och stökiometriska katalysatorer. Det är viktig att 
betona att det rör sig om lll!Jl katalysatorer. Reduktionsgraden kan t ex 
vara utmärkt fOr en ny katalysator, även map oxidation av metan, men 
efter endast ett par timmars åldring faller konverteringsformägan hos de 
flesta metankatalysatorerna. Åldringsproblemet måste dock lösas for att 
naturgaskatalysatorerna ska fungera vid verklig drift. 

Det är mycket svårt att göra någon jämforelse mellan foretagens olika 
katalysatorer på grund av att forsöken utfarts vid olika forsöksbetingel
ser och med olika katalysatorvolymer. 

Beträffande dagens gasmotorer har man hittills inriktat sig på att 
minska kväveoxidutsläppen och till viss del koloxidutsläpp. Ifall de fram
tida emissionskraven även kommer att gälla en begränsning av kolvä
teutsläppen kan utvecklingsarbetet tänkas intensifieras, men bara i det 
fall utsläppen av THC (total hydrocarbon) begränsas. Om istället utsläp
pen av NMHC (non-methane hydrocarbon) begränsas blir det inte lika 
viktigt att reducera metan. 



SUMMAR Y 

The use of natural gas in vehicles and stationary gas engines has been 
given considerable potential to reduce emissions, especially campared to 
diesel. 

Methane is the deminating part (80-90%) of the hydraearbon exhaust 
emissions from natural gas engines_ While todays conventional catalysts 
reduce emissions like reactive hydrocarbons, earbon oxide and nitrogen 
oxides efficiently the methane conversion is very poor. 

This report presents the status on catalysts for natural gas engines, with 
special attention on methane conversion. Sources for the information are 
a literature review and contacts with catalyst manufactures. 

The literature review shows both that the Gas Research Institute (GR!) 
and the Southwest Research Institute (SwRI) have studied the status of 
catalyst emission control technology for methane conversion. An experi· 
mental program was also designed to develop engine-hased catalyst per
formance information. 

Information from catalyst manufactures shows that there are many R&D 
activities going on for natural gas catalysts, both with lean-burn and stoi
chiometric converters. Different combinations of materials is under devel· 
opment and will be testad. 

Excellent fresh performance has been observed for severallean-burn and 
stoichiometric converters, but after only a few hours of aging, the conver
sion performance is reduced for most of the methane catalysts. These re
sults indicate that the aging phenomena has to be solved before the natu
ral gas catalysts could work in real applications. 

It has been very difficult to make a comparison between different cata
lysts due to the catalysts samples different sizes and the engine exhaust 
environment. 

Gas engine manufactures have mainly concentrated on controlling emis~ 
sions of NOx and CO. Present regulations in California have excluded 
methane because it does not play a role in ozone formation and because 
most methane in the atmosphere arises from natural biological sources. If 
future regulations will contra! emissions of total hydraearbon (THC) an 
increase in the R&D for methane catalysts will be expected hut if future 
regulations only contra! non-methane hydraearbons (NMHC) the reduc
tion of methane emissions will probably not be necessary. 
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l INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Användningen av naturgas har i såväl fordon- som anläggningssamman. 
hang tillskrivits goda möjligheter att reducera emissioner. 

Beträffande dagens stationära gasmotorer har man hittills inriktat sig på 
att minska kväveoxidutsläppen och till viss del koloxidutsläpp. Med hår
dare miljökrav och fokusering på växthuseffekten är det dock troligt att 
man även kommer att fOrsöka reducera oförbrända kolväten dvs metan. 
Katalysatorer används redan idag i vissa applikationer och blir formodii
gen vanligare framöver. 

Naturgasdrivna fordon blir allt vanligare i takt med att emissionskraven 
för fordon skärps. Två olika principer för emissionskontroll forekommer. 
Stökiometriska motorer utrustas med trevägskatalysator fdr kontroll av 
kolväten, koloxid och kväveoxid. Leanburnmotorer utrustas med en kata
lysator for emissionskontroll av kolväten. Det är möjligt att framtida 
emissionskrav även kommer att gälla en begränsning av kolväteutsläp
pen. I de fall utsläppen av NMHC (non-methane hydrocarbon) begränsas 
blir det inte lika viktigt att reducera metan, men ifall kolväteutsläppen 
baseras på utsläpp av THC (total hydrocarbon) måste systemet ha god 
konvertering av metan. 

Metan utgör huvudparten (80-90%) av emissionerna av kolväten från na
turgasmotorer. Medan dagens konventionella katalysatorer reducerar 
koloxid, kväveoxid och reaktiva kolväten bra har de visat sig ha en dålig 
formåga att katalysera metan. 

1.2 Uppdraget 

Målsättningen med arbetet är att genom litteraturstudier och kontakter 
med forskningsinstitutioner och katalysatortillverkare sammanställa 
kunskapsläget kring naturgaskatalysatorer. studien omfattar både sta
tionära gasmotorer och fordonsmotorer. Både stökiometriska och oxide
rande katalysatorteknologier behandlas. 

De moment som har ingått i studien redovisas på nästa sida. 

l 



1.3 Genomf"örande 

En litteratursökning har utfarts for att definiera teknikläget. Material 
från litteratursökningen samt material från aktuella konferenser och 
workshops har sammanställts. Vidare har motor- och katalysatortillver
kare kontaktats. 

Studien har utfarts av Vattenfall Energisystem AB på uppdrag av 
Nordiskt Gastekniskt Center (NGC), Anne Mari t Hansen 
Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK), Gunnar Kinbom 
Vattenfall Research AB, Hans Granseli 

Helena Boman har varit ansvarig for arbetets utforande tillsammans med 
Tove Ekeborg, båda Vattenfall Energisystem AB. 
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2. EMISSIONSKONTROLL 

2.1 Allmänt 

Dagens motorer utvecklas inte bara mot driftekonomiska parametrar som 
högre verkningsgrader, längre livslängder och lägre tillverkningskostna
der, vilket till i!tor del var fallet for några tiotal år sedan. Mycket utveck
linginsatser läggs numera på att minimera motorernas utsläpp av skadli
ga ämnen som kväveoxider, kolväten och kolmonoxid. 

Utsläppen av sådana skadliga ämnen kan i stor utsträckning kontrolleras 
med hjälp av motorparametrarna t.ex. kompressionsforhållande, bland
ningsf<irhållande, geometriska parametrar, tändtidpunkt och insprut
ningstidpunkt. Flarntemperaturen kan även styras genom exempelvis av
gasrecirkulation eller vatteninsprutning. Utöver sådana motortekniska 
åtgärder kan avgasrening tillgripas. 

Den vauligaste typ av avgasreningssystem som år aktuellt fOr kolv
motorer är katalytisk avgasrening. För att begränsa partikelutsläpp 
utvecklas dessutom filter av olika slag, men detta berör inte naturgasdriv
na ottomotorer. 

Teknikerna for katalytisk rökgasrening kan uppdelas i 

l. NSCR (Non Selective Catalytic Reduction) - trevägskatalysator, 
reagerar gentemot NO., CH och CO. 

2. Oxidationskatalysator-reagerar primärt gentemot CO och CH. 
3. SCR (Selective Catalytic Reduction)- reagerar endast gentemot NO •. 

NSCR-metoden - som är den vauliga metoden fOr bensindrivna person
bilar - används i kombination med stöldometrisk förbränning, se vidare 
avsnitt 2.2. 

Den andra metoden fOr rökgasrening, oxidationskatalysator, används i 
allmänhet på leanburnmotorer, d.v.s. motorer där fOrbränningen sker 
med mycket mager bränsle-luftblandning. Principen beskrivs i avsnitt 2.3. 

Eftersom SCR-tekniken endast påverkar NO.-emissioner och inte metan
emissioner behandlas den inte vidare i denna studie. 

Både trevägskatalysatorrening vid stökiometrisk forbränning och made
rande katalysator vid mager förbränning är metoder ror emissionsbe
gränsning som lämpar sig väl får naturgasmotorer. Vad gäller fordon 



4 

används båda metoderna, medan leanburn är vanligast får stationära gas
motorer. 

Emissionsbegränsning har blivit allt viktigare för fordonsmotorer, efter
som luftmiljön i tätorter ofta är dålig och trafiken står f<ir en övervägande 
del av utsläppen i städerna. Man fårsöker minska utsläppen av samtliga 
reglerade ämnen (NO., CO, HC, partiklar) ochäven vissa oreglerade t.ex. 
aldehyder. 

Dagens stationära motorer är främst optimerade fdr verkningsgrad och 
effekt vilket innebär höga tryck och höga forbränningstemperaturer. 
Detta är faktorer som är gynnsamma f<ir bildning av NO., och någon form 
av NO.-reduceringsmetod används därfor ofta. Man har alltså hittills in
riktat sig på att minska NO.-utsläpp och till viss del GO-utsläpp. Med 
hårdare miljökrav och fokusering på växthuseffekten är det dock troligt 
att man i framtiden även kommer att fOrsöka reducera ofårbrända kolvä
ten d v s metan. 

I de två foljande avsnitten behandlas mer utforligt de emissionsbegränsa
de metodema som är aktuella får naturgasmotorer; stöldometrisk får
bränning med trevägskatalysator och leanburn. 

2.2 Stökiometrisk förbränning med trevägs
katalysator 

Den ena huvudprincipen får att begränsa emissioner är stöldometrisk fOr
bränning med trevägskatalysator. Denna bygger alltså på en treväg
skatalysator som kan klara av både att oxidera HC och CO, och att 
reducera NO •. Utsläppen av samtliga dessa tre forareningar kan på så 
sätt minskas kraftigt. 

För att katalysatorn skall klara av att oxidera och reducera måste for
bränningen ske stökiometriskt, vilket innebär att bränsle-luftforhållandet 
ligger nåra lambda = l (se figur 2.1). Att hålla blandningsforhållandet 
konstant hela tiden, även under plötsliga accelerationer eller retardatio
ner, stäUer mycket stora krav på reglersystemet. Det är betydligt svårare 
att reglera ett gasformigt bränsle än t.ex. bensin, och tekniken blir 
därmed komplicerad. 
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Figur 2.1 Emissioner som funktion av bränsle-luft{Orhållandet. Upp
komsten av CO, HC och NO, vid forbränningen i cylindern 
kan sägas {Olja bränsle-luftforhållandet. Lambda = l innebär 
stäkaimetrisk fiJrbränning, dvs teoretiskt ideal fiJrbränning. 
Om fOrbränningen sker med ett överskott på bränsle (fet 
blandning) är lambda <l, och med ett luftöverskott (mager 
blandning) är lambda > l [Windawi, 1992]. 

Motorerna kompletteras ofta med ett turboaggregat. För att sänka NOx
emissionerna ytterligare används dessutom ofta EGR, Exhaust Gas Recir
culation, som innebär att en del av avgaserna f6rs tillbaka till insugnings
luften. Detta minskar tillgången på syre och sänker fdrbränningstempera
turen, vilket därmed ger lägre NOx·bildning. 

Med trevägskatalysatortekniken kan man nå mycket låga emissionsruvå
er. Den kräver dock ett betydligt mer avancerat kontrollsystem än vad le
anburnmotorer behöver. 

2.3 Leanburn 

Den andra emissionsbegränsande tekniken kallas leanburn. Leanburn
principen innebär att forbräniringen sker vid ett stort luftöverskott, dvs 
bränsle-luftblandningen är mager. Man befinner sig då långt till höger i 
diagrammet ovan, lambda brnkarvara 1,5- 1,7. 

Poängen med leanburotekiriken är att NOx·bildningen är liten till foljd av 
det stora luftöverskottet som ger låg f<irbräniringstemperatur. Som synes i 
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diagrammet är dock HC-nivåerna höga, men dessa kan sänkas med hjälp 
av en oxiderande katalysator (kallas även tvåvägskatalysator l. Likaså kan 
CO sänkas med en katalysator. 

Med denna magra bränsle-luftblandning får man ganska effektiv forbrän
ning och därmed hög verkningsgrad. Effekten blir dock sämre och därfor 
använder man normalt-turbo på leanburnmetorer. 

För ett antända den magra blandningen krävs en ganska kraftig tändener
gi. Detta kan lösas på några olika sätt. Vidare ställer tekniken krav på 
kontrollsystemet som reglerar gas-luftblandningen: blir blandningen for 
mager (åt höger i diagrammet ovan) uppkommer dålig (eller ingen) fOr
bränning, och med for fet blandning får man inte den önskade låga NOx-ni
vån. En tvåvägskatalysator klarar inte av att reducera NO x. 

Sammanfattningsvis får en leanburnmotor med oxiderande katalysator och 
turbo bra drifts- och miljöprestanda. Ett bra kontrollsystem och väl utfor
mat forbränningsrum krävs, och i övrigt är tekniken är relativt enkel tek
niskt sett. 

2-4 Emissionsnivåer och krav 

2.4.1 Fordon 

Vad gäller avgaskrav från fordon har USA och i synnerhet Kalifornien le
gat i frontlinjen under mycket lång tid. Utvecklingen av avgaskatalysato
rer körde igång i USA på 1960-talet, och i mitten av 1970-talet hade de 
amerikanska avgasbestämmelserna skärpts i den mån att man allmänt tog 
i brnk oxiderande katalysatorer med lufttillf<irsel. Kväveoxidutsläppen 
kontrollerades genom fet blandning och EGR. Ungefär vid samma tidpunkt 
presenterades de forsta systemen med reglerad trevägskatalysator. De fe
derala avgaskraven for personbilar i USA av år 1981 var av sådan nivå, att 
de reglerade trevägskatalysatorerna kom i allmänt brnk. Dessa gränsvär
den f<ir gasformiga utsläpp gäller fortfarande bl a. i USA bortsett Kaliforni
en, Finland, Norge, Sverige, Schweiz, Österrike samt i viss utsträckning 
även i Förbundsrepubliken Tyskland. År 1983 infördes även gräns for par
tikelutsläpp. 

Beträffande lätta fordon brukar gränsvärdena for utsläppen anges i 
gram/kilometer (eller gramlmile) uppmätt under någon transient körcykel 
(UDC). I tabellen nedan ses gränsvärden i Sverige, i Europa och i USA. 
Dessutom anges de särskilda krav som gäller i Kalifornien, och slutligen 
emissionsresultat från en i Kalifornien nyligen certilierad naturgasdriven 



skåpbil (van). 

Sverige idag 0,62 2,1 0,25 

EG92/93 2,7 0,97 

USFTP 0,25 2,1 0,25 0,12 

USTLEV 0,25 2,1 0,08 

NG-van 0,01 0,8 0,01 

Figur 2.2 Krav för lätta forcron, samt resultat från en naturgasdriven 
skåpbil. 

För personbilar blir i allmänhet inte forbättringen vid naturgasdrift lika 
stor som är fallet när man jämför med tunga dieselfordon, speciellt inte 
om bensinbilen använder modern trevägskatalysatorteknik. Ibland ger då 
svårigheterna att exakt reglera gas-luftblandningen t o m högre emissio
ner av både HC och CO. Men även här gäller att HC-utsläppen vid gas
drift är ofarliga for närmiljön, och att partikelutsläppen är lägre. För om
råden med s.k. smogproblem, som till stor del beror på utsläpp av reaktiva 
kolväten, är naturgas ändå att foredra framfor bensin, och i Kalifornien 
reglerar man bara kolväteutsläpp exklusive metan. 

Bilen i tabellen ovan är en ny, optimerad naturgasvan av märket Chrys
ler. Resultaten visar på potentialen flir naturgas som lågemissionsbränsle 
även fOr lätta fordon. 

I tabellen nedan ses svenska (och även europeiska) krav idag och framö
ver for tunga fordon (Euro l och Euro 2), dagens amerikanska krav (US 
HD 1991), samt emissionsresultat for ett naturgasdrivet tungt fordon 
(Volvo stadsbussar i Göteborg). Kraven gäller euligt den europeiska sta
tionära testmetoden ECE R49, utom det amerikanska kravet som är satt 
euligt transienta FTP. 
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Euro 1 (92/93) 

Euro 2 (95/96) 

USHD 1991 

NG-buss 

8,0 4,5 

7,0 4,0 

6,7 . 20,8 

2,0 0,3 

1,1 

1,1 

1,7 

2,0* 

(1,1) 

(1,1) 

(1,7) 

0,2* 

0,36 

0,15 

0,34 

0,05 

Figur 2.3 Krav för tunga fordon, samt resultat från en naturgasdriven 
stadsbuss (Volvo samt Danska Trafikministeriet. *)Kolväte
utsläppen från naturgasfordonet består mest av metan (ca 
90%). 

Som synes nås mycket bra värden med naturgasmotorn. Kolväteutsläpp 
av andra kolväten än metan (NMHC, non-mothane hydro carbons) anges 
speciellt i tabellen ovan, eftersom metan betraktas som ofarligt för den lo
kala och regionala miljön. I Kalifornien är kraven på kolväteutsläpp som 
sagt satta som NMHC. Metan är ju dock en växthusgas, och bidrar till den 
globala växthuseffekten. 

2.4.2 stationära motorer 

Emissionskraven på stationära motorer är detsamma som gäller fOr övriga 
forbränningsanordningar och gäller generellt för samtliga bränslen. Vad 
gäller utsläpp från naturgasdrivna stationära motorer är det endast NOx 
och CO som regleras, med undantag för Tyskland där även kolväten regle
ras. Detta ställer speciella krav på reningsmetoder for NO x. 

Framöver är det dock tänkbart att även kolväteutsläpp kommer att regle
ras i övriga Nordeuropeiska länder, både med tanke på växthuseffekten 
och att den tyska standarden kan få stor betydelse av utformingen av 
framtida krav. 

B 



c o 

500mg/m3* 

800mg/m3** 

HC 150 mg/m3*** 

f· 2570 mg/m3* 

3 •• 
f• 870mg/m 
f• 450 mg/m3*** 

f· 650 mg/m3* 

Annmärk- * Fyrtaktsmotor • från 31112 1986 f= ne f%1 
Dingar ** Tvåtaktsmotor ** från 31112 1989 30 

*** Summa av oför· *** från 1994 (före· 
bränt utan metan slaget) • från 1112 1990 fOr 

f= ne f%1 for P> 50 kW nya anläggningar 
30 från 1112 1998 for 

f= l for P,;; 50 kW anläggningar som 
tagits i drift efter 
1112 1990 

Figur 2.4. Krav fOr gasmotorer till kraftvärmeanläggningar [deWit, 1992]. 
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3 KATALYSATORTEKNIK 

3.1 Katalysatorrening allmänt 

I lägesrapporten "Emissionsbegränsning i snabbgående 4-taktsmotorer 
med lambda=l", Kytö et al., 1990 samt STU-rapporten "Naturgas som 
kolvmotorbränsle", Ekelund et al., 1989 skriver man um katalystisk av
gasrening. 

Principen får katalytisk avgasrening är att under inflytande av en kataly
sator starta och styra kemiska reaktioner i avgaserna så att skadliga äm

nen omvandlas till ofarliga. Ett katalytiskt verksamt ämne är ett ämne, 
som ökar reaktionshastigheten får en kemisk reaktion utan att det förbru
kas. Katalysatorer i fordon används dels for att oxidera kolmonoxid och 
ofdrbrända kolväten och dels for att reducera kväveoxider. 

Alla reaktioner, som är termodynamiskt möjliga, sker med en reaktions
hastighet som är beroende av reaktanternas temperatur. Normalt ökar 
reaktionshastigheten med ökande temperatur. I avgaserna från en motor 
sker reaktionerna normalt med mycket låg hastighet men på den aktiva 
ytan i en katalysator sker dock reaktionerna med så hög hastighet, att de 
har stor betydelse får emissionskontroll. 

Det finns idag två huvudprinciper får att minimera avgasemissionerna 
från naturgasdrivna ottomotorer. Den ena metoden är identisk med den 
avgasreningsteknik som utnyttjas får bensindrivna personbilsmotorer, 
dvs trevägskatalysatortekniken. Det andra alternativet är Jean-hum-tek
niken där man som regel begränsar utsläppen av kolmonoxid och ofdr
bränt bränsle med en oxiderande katalysator. Metoderna finns beskrivna 
i avsnitt 2.2 och 2.3. 

3.1.1 Metanreduktion 

N a turgas bestär huvudsakligen av metan och små mängder längre kolvä
ten. Metanmolekylen är mycket enkel och stabil och är bland de minst re
aktiva kolvätena. 

I kolv- och gasmotarsammanhang betyder detta att naturgas har ett högt 
oktantal, är relativt svärantändligt och har låg forbränningshastighet. 
Det betyder också att de kolväten som lämnar motorn via avgaserna är 
mycket enkla och stabila. 
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Avgaserna från naturgasmotorer har högre temperatur än avgasern från 
bensindrivna motorer med undantag for tvåtaktsmotorer. 

Mer aktiva kolväten som t ex formaldehyd och olefiner reagerar snabbare 
än mindre reaktiva fdreningar. De mindre reaktiva föreningarna, där me
tan ingår, kräver större katalysatorer med mer katalytiskt material samt 
höga tempera-er i'or att samma resultat som i'or de mer reaktiva kolvä
tena skall erhållas. 

Ytterligare ett problem for metanreduktion är att de trevägskatalysatorer 
som finns på marknaden idag har tagits fram fOr besindrivna fordon och 
är således optimerade fdr bensindrift. 

starkt polära molekyler adsorberas lättare till katalysatorns yta och 
mindre polära molekyler lösgör sig igen lättare. Mot denna bakgrund kun
de man t ex forvänta sig att CO skall vara mycket lätt att behandla kata
lystiskt, eftersom CO starkt polärt och C02 mindre polärt. Tyvärr är CO 
också mer polärt än syre. Detta kan vid luftunderskott leda till att de ak
tiva ytorna i katalysatorn täcks med CO, vilket fOrsvårar adsorbtionen av 
syre och fordröjer reaktionerna. Kolväten är mindre polära än CO och är 
därfor också svårare att behandla katalystiskt än CO. Metan är det mest 
stabila kolvätet och ftiljdaktligen det svåraste kolvätet att behandla kata
lytiskt. 

Sammaufattningsvis kan man säga att metanmolekylens stabilitet och 
opolaritet fårsvårar avgasreningsprocesen. Dessutom krävs det höga av
gastemperaturer i kombination med en får metanreduktion optimerad ka
talysator for reduktion av metan. 

Bensin. 

Långa kolvätekjedjor och 
aromater 

Opalära och polära molekyler 

Låg avgastemperatur 

Optimerad katalysator finns på 
marknaden 

Enkla stabila kolväten 

Metan är en opolär molekyl 

Hög avgastemperatur 

Ingen optimerad katalysator 
finns på marknaden 
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3.2 Trevägskatalysator 

I trevägskatalysatorn, även kallad stöldometrisk katalysator, sker oxide
rande och reducerande reaktioner samtidigt. Kväveoxider reduceras till 
kvävgas samtidigt som kolmonoxid och ororbrända kolväten oxideras till 
koldioxid och vatten. De viktigaste reaktionerna redovisas i tabell3.1. 

,'---.,....··. 5/2N~+3H2o ••... 
~-- N20 + l{zO · 

l'"''?v -.,-+ 2N2 +Q2 ,.·.· .. 

12NH0 --c+N +3H · .. 2 2 
I2NH0 + 5/202-+ 2NO + 3H20 

HCN+3H2 
+ 11202--+ S03 

---+ H2S + 2H20 

{8) 

(9) 

(lO) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

Tabell 3.1 De viktigaste reaktionerna i en trevägskatalysator [Kytö et al., 
1990]. 
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Önskade produkter är N2, C02 och H20. Dessa produkter är termodyna
miskt gynnade då katalysatorns temperatur är 500-550 °C. 

De milderande reaktionerna (1-3) i tabell 3.1 är samma typ av reaktioner 
som svarar for forbränningen i motorn. Reaktionerna är exoterma vilket 
medfor att avgaserna ochkatalysatorn värms·upp. 

Utbytet av reaktion l är starkt beroende av det kolväte som skall milde
ras. Den stabila metanmolekylen är svårare att oxidera än tyngre kolväte
molekyler, vilket behandlas i avsnitt 3.1.1. 

I den reducerande reaktionerna utnyttjas CO och H2 som reduktionsme
del for NO. Önskad produkt är N2 , men som framgår av reaktion 7 och 11 
kan även ammoniak och lustgas (N20) bildas. Lustgas anses bidra till 
nedbrytningen av ozonskiktet. 

När man järnfor katalysatorer brukar man tala om katalysatorns konver
teringsformåga respektive selektivitet. Normalt bedöms konverterings
graden utgående från reaktionerna 1-5 nedan. Trevägskatalysatorns se
lektivitet beskriver dess formåga att med fet blandning befrämja oxide
ring av CO och HC framfor oxidering av H2 samt vid mager blandning be
främja reducering av NO framfor oxidering av H2. Dessutom befrämjar en 
selektiv trevägskatalysator mer reduktion av NO till N2 än till NH3 vid 
fet blandning. 

3.2.1 Lambdafonster 

Vid lämpliga koncentrationer av oxiderande och reducerande ämnen kan 
man med hjälp av en trevägskatalysator drastiskt säuka utsläppen av 
HC, CO och NOx· För att nå denna effekt i en trevägskatalysator måste 
halterna av de reagerande ämnena ligga inom mycket snäva intervaller. 
Tabell 3.2 ger en uppfattning om nivåerna. 

c o 
H z 

O z 

HC 
NO 

0.3 -1.0% .···· ·.·· 
.. ··o.1 . o.3·~;; } 

0.2-0.5% 
---- -- ' ' ' ' -

300-800 ppl1'1, .. 
5oo.Jsoo PP;;: 

Tabell 3.2. Lambdafönstrets snäua intervall [Ekelund et al., 1990] 
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Vid förbränningen i en ottomotor erhålls dessa koncentrationer i ett 
mycket begränsat område kring det stökiometriska blandningsf6rhållan
det, det sk lamdafonstret, se figur 3.1. Blandningsf6rhållandet är fOrhål
landet mellan bränsle och luft i bränsleblandningen som går in i motorn. 
Med stökiometriskt hlandningsf6rhållande menas att mängden luft är den 
mängd som är nödvändig f6r fu!lständig.forhränning. 

0.6 

' CD' 

t ,. 
o\ 
'. 
' \ HC , , 

\ ' \ 
\ ' 
~ 

3-way catalyst window 

/ 
/ 

\ --". ---------
1.0 

<R;ch!Lean) 
1.5 

Alr!Tuel ratio >.. 

l 
l 

/ 

Lean limit 

2.0 

CO : Carbon monoxide NDx : Oxides of nitrogen HC : Hydrocarbon-

Figur 3.1. Avgasrening med hjälp av trevägskatalysator [Sterensen, 1991]. 

Intervallets vidd och läge påverkas av bränslets sammansättning och ka
talysatorns kelDiska egenskaper och ålder. Bränslets inflytande på kon
verteringsgraden i en trevägskatalysator kan illustreras av metanfallet 
(naturgas). 

På grund av det låga kol/väte forhållandet hos metan bildas vid ett givet 
lambda 1nindre mängder CO än vid t ex forbränning av bensin. Det inne
här att man måste flytta lamhdafonstret mot ökat bränsleöverskott (lägre 
lambda) for att nå den f6r NO-reduktionen önskvärda CO-halten. Vid läg
re lamda nås visserligen en kraftig reduktion ev NO, men bildningen av 
NH3 och N20 gynnas. Dessutom minskar koncentrationen av 02 vilket 
forsvårar oxidationen av metanmolekyl en. 

Eftersom metanmoJeylen dessutom är stabilare än de tyngre kolvätena i 
bensin, kan man således vänta sig högre HC-halter (metan) i avgaserna 
från en katalysatorrenad naturgasmotor än från motsvarande motor dri· 
ven med bensin. 
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Figur 3.2 ges trevägskatalysatorns huvudprincip. Motorn fårses med ett 
tillbakakopplat bränslesystem, som styrs av en Jambdasensar (syresond). 
Med lambdasensorn strävar man att upprätthålla ett stökiometriskt 
blandningsfårhållande (dock i praktiken lambda något under l) får att hå· 
de reduktion och oxidation skall kunna ske samtidigt. 

HONEYCOMBCATALYST 

co 
HC 
NO, 

COtl'JEATEA 
CERAMICSUSS'P!.A.TEMTH 
CA. TAL YTIC COAnNG CONTAINIHG 
Pt.AllNUM ANO FIHOOIUM 

Figur 3.2 Trevägskatalysatorns princip [Sterensen, 1991]. 

Figur 3.3 visar trevägskatalysatorns konverteringsfårmåga som en fuuk
tion av lambda-värdet. Lambdafånstret där konverteringsgraden får alla 
komponenterna (CO, HC, NOx) är hög (över 80%) är smalt. För bensin lig
ger Jambda-fånstret mellan ca 0,985-1.002 får en ny katalysator, men kan 
vara bara 0,993-0,996 får en gammal katalysator, se figur 3.4. Detta stäl
ler stora krav på reglersystemets funktion. För naturgas är fånstret ännu 
smalare fårskjutet mot den fetare sidan om stökiometrin [Windawi, 1992]. 
Det är desstom reglertekniskt svårare att reglera gasflöden vilket ställer 
ännu större krav på reglersystemets fuuktion vid naturgasdrift. 



OPERATING RANGE 

133 14.0 14.7 15.4 16.1 
AIRfFUELRATIO 

Figur 3.3 Trevägskatalysatorns konverteringsgrad som funktion au 
lambda-uärdet [Sterensen, 1991]. 

Ny Lta. T~vägekataiJsa-
r s "tnn .. ter• 

: Iysator 
tandard-., • ila•· t 978_ c .. - 1 

.!! :• 
5 . ·• 
• . · . . c . 
• o . 
ö -~ · t..i!andard-• ,.. 

~/,\ 
.-.~ at. 1983 

• .·•• .. soooo mil :~· 

"' Katilysator 

- - - - "" 
Lambda tl.l 

Figur 3.4 Lambda·fönstrets bredd och dess förändring med körsträckan 
for en bensinkatalysator [Sterensen, 1991]. 
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I figur 3.4 ovan ses hur lambdafonstret smalnar efter 5000 mil. Två olika 
katalysatorer har testats, en standardkatalysator från 1978 respektive en 
standardkatalysator från 1983. Lambdaf<instrets bredd minskar med kör-
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sträckan for båda katalysatorerna. Efter 5000 mil är lambdafonstret dock 
betydligt bredare för 1983-års katalysator än for 1978-års katalysator. 

Konverteringen av avgaser är i stor utsträckning ett kinetiskt problem. 
Katalysatorn måste fungera effektivt i mycket varierande forhållanden 
vad beträffar flödesmängd, temperatur, avgassammansättning samt me
kanisk och termisk belastning. Då luftunderskottet minskar (fet 
blandning eller reducerande atmosfär) minskar CO- och H C-konvertering
en. På motsvarande sätt avtar NOx-konversionen när luftöverskottet ökar 
(mager blandning eller oxiderande atmosfär). Ett av målen vid utveckling
en av katalysatorer är därfor att bredda deras funktionsområde det s k 
lambdafönstret. 

3.2.2 Lambdasond 

Med en normal gasblandare eller forgasare klarar man inte att hålla 
bränsle/luft blandningen inom ett snävt definierat område. För att klara 
detta införs alltså ett återkopplat reglersystem enligt föregående avsnitt. 
Systemet har följande uppbyggnad. 

I motorns avgasrör mäts forbränningens lambdavärde med en s k lambda
sond som är gjord for att ge en mycket exakt signal. Signalen från sonden 
matas in i en elektronisk styrenhet som jämför signalen från ett forin
ställt lambdavärde. Vid en eventuell avvikelse påverkar styrenheten till
förseln av bränslet så att rätt blandningsförhållande och därmed lambda
värde återtas. 

Ett praktiskt problem är att de lambdasensorer som används for att styra 
bränsle/luft-blandningen har sWrst upplösning vid lambda=l. Detta med
för att vid alltför stora avvikelser från lamda=l kan det kan vara svårt att 
upprätthålla lägre lambda pga reglertekniska skäl. 

En katalysator kan dock lagra både CO och 02. Detta innebär, att 
luft/bränsleforhållandet inte kontinuerligt måste vara exakt det rätta, 
utan svängningar i lambda-värdet kan tolereras om medeltalet hålls kor
rekt. 

3.3 Oxiderande katalysator 

Den oxiderande katalysatorn kallas också tvävägskatalysator pga att den 
initierar tyå oxiderande reaktioner i avgaserna. De efOrbrända bestånds-
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delarna i avgaserna, kolväten och koloxid, reagerar på katalytisk väg med 
syre, se tabell 3.3. Ett krav for att dessa reaktioner skall ske är att avga· 
sema innehåller tillräckligt med syre, dvs luftöverskott. 

Tabell3.3 De viktigaste reaktionerna i en oxiderande katalysator. 

Katalysatorer av denna typ har en mycket begränsad effekt på NOx·hal· 
ten i avgaserna. NOx·halten kan dock begränsas genom att forbränningen 
i motorn sker mycket magert, s.k. lean-burn, som behandlas i avsnitt 2.3. 

3.4 Katalysatorns uppbyggnad 

Katalysatoms tre viktiga komponenter är: 

• stommen eller matrisen 
• det porösa mellanskiktet (wash-coat) 
• ädelmetallerna 

De forsta avgaskatalysatorerna bestod av pellets (kulor) beklädda med 
ädelmetaller liknande de katalysatorer som används i oljeindustrin vid 
krackning av kolväten. Problemet med denna katalysatortyp var dels högt 
strömningsmotstånd och dels att kulorna med tiden maldes sönder mot 
varandra. Det stod snart klart att en matris av bikupetyp hade stora för· 
delar. Företagen 3M, Ford och Coming Glass W orks var föregångare med 
att ta fram keramiska matriser. 



Figur 3.5. Principskiss av en keramisk katalysatormatris [Kytö et al., 
1990]. 
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Matrisen har ett stort antal små, genomgående kanaler. I dagens kataly
satorer använder man 600-775 tusen celler eller kanaler per m2 (400-500 
celler per kvadrattum) genomskärningsyta. Största delen av dagens kata
lysatorer har keramisk matris. En av nackdelarna med keramisk matris 
är att matrisen är skör, och kan skadas mekaniskt. Vissa tillverkare av 
högprestandahilar, bl a Porsche har gått över till katalysatorer med me
tallmatris. En katalysator med metallmatris är mekanisk hållbar samt 
värms snabbare upp än och ger mindre strömningsmotstånd än en kera
misk katalysator. 

Figur 3.6 visar uppbyggnaden av en normal trevägskatalysator med kera
misk matris. Det yttre skalet tillverkas i ädelstål. Med keramisk matris 
måste man använda ett elastiskt mellanskikt mellan ytterskalet och ma
trisen for att undvika skador på matrisen. Katalysatom i en personbil har 
oftast en volym, som är av samma storleksordning som motoms slagvo
lym. 
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Elastiakt mellanskikt 

Katalysatorns uppbyggnad 

Kallytiakt aktivt skikt 

TilluWimnen (alkalimelaller och promotorer) 

Figur 3.6. Uppbyggnaden av en normal trevägskatalysator [Kytö et al., 
1990]. 

Normal procedur for både keramiska och metalliska matriser är att ma 
trisen görs forst, varefter ytbehandlingen sker. Det finska bolaget Kemi ra 
har hörjat tillverka katalysatorer med metallmatris. Matrisen består då 
av tunn plåt, både slät och korrugerad Kemiras tillverkningsprocess är 
unik genom att plåten (ferritiskt krom-aluminiumståi) behandlas med 
wash-coat och ädelmetaller innan den rullas ihop till en matris. På detta 
sätt har man god kontroll över både washcoat och ädehnetaller och och får 
ett jämnt ytskikt på matrisen. 

Den porösa wash-coat'ens funktion är att bilda största möjliga yta som 
underlag for ädehnetallerna. Wash-coat'en är normalt av aluminiumoxid 
(A120 3). Wash-coat'en innehåller olika tillsatsämnen, bl. a. alkalimetaller 
for att fOrbättra den termiska hållbarheten och sk. promotorer, bl. a. ceri
umoxid (CeOz), fdr att underlätta de katalystiska reaktionerna. 

Matrisen till en vanlig avgaskatalysator får en personbil har en geome
trisk yta på omkring 5m2. Wash-coat'en ökar ytan till mellan 10.000 och 
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20.000 m2. På denna väldiga yta breder man ut 2-3 g ädelmetaller, så det 
är fråga om ett mycket molekyltunt skikt. Ädelmetallerna sugs upp i 
wash-coat'en i vattenlöslig form, och reduceras sedan till metaller med 
hjälp av vätgas. 

3.4.1 Ädelmetallerna 

I avgaskatalysatorer är det normalt fråga om ädelmetallerna rodium (Rh), 
platina (Pt) och palladium (Pd). Normalt innehåller en trevägakatalysator 
for bensinmotorer endast platina och rodium. Förhållandet mellan dessa 
är mellan 10: l och 5: l. 

Rodium 

I en trevägskatalysator befrämjar rodium i huvudsak reducering av NO 
till N2. I detta avseende är rodium mycket effektivt, och de erforderliga 
mängderna är små. För en vanlig personbilskatalysator räcker det med 
0,18-0,30 g rodium per katalysator. Med stökiometrisk blandning gynnar 
rodium reducering av NO till N2 mer än till NH3. Vid reducerande atmo
sfär (fet blandning) och låg temperatur gynnas bildningen av NH3. 

Rodium fungerar även som oxideringskatalysator för CO, och är i detta 
avseende lika effektiv som platina och palladium. Användningen av rodi
um begränsas dock i viss mån av det höga priset. 

Platina 

Platina används som oxiderande katalysator for CO och HC, och fungerar 
speciellt bra vid låga temperaturer. En normal trevägskatalysator inne
håller 0,9-2,3 g platina. Genom att använda platina kan man minska 
mängden rodium. Platina katalyserar även reduktion av NO till N 2 vid 
stökiometrisk blandning, men har inte samma effekt som rodium. 

Palladium 

Palladium används i vissa trevägskatalysatorer for omvandling av CO och 
HC, och ingår därfor ofta i oxiderande katalysatorer. Palladium har dålig 
selektivitet for reduktion av NO till N2. Son redan nämts innehåller en 
trevägskatalysator fOr bensinmotorer normalt endast rodium och platina. 
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Försök har utforts med trevägskatalysatorer som endast innehåller palla
dium. Den huvudsakliga fordelen som nämns är överlägsen katalys av HC 
i forhållande till platina/rodiumkatalysatorer. Nackdelen är sämre CO
och NOx·omvandling vid luftunderskott, dvs palladiumkatalysatorn har 
ett smalare lambdafånster än en konventionell katalysator. 

3.5 Åldring 

En katalysator åldras både termiskt och kemiskt. Åldrandet har som foljd 
dels att katalysatorns effektivitet avtar och dels att den sk light-off-tem
peraturen (temperaturen då omvandlingsreaktionerna startar) stiger. Det 
normala arbetstemperaturområdet for en katalysator är 250-850 "C. Sti
ger temperaturen över 900 oc börjar wash-coat'en mista sin porositet, och 
ädelmetallerna böljar sintras. Vid ca 1200 "C faller wash-coat'en sönder 
och vid 1500 •c händer samma sak med katalysatom matris. 

Livslängden for en trevägskatalysator är beroende av både katalysatoms 
och Jambdasandens livslängd. Båda dessa komponenters funktion kan 
nedsättas dels på grund av termisk belastuing och dels på grund av ke
misk nedsmutsning. Blykontamination i bensin är mycket skadligt både 
for katalysatom och lambda-sonden, men med gasformiga bränslen är in
te detta problem aktuellt. Däremot innehåller motoroljorna bl a fosfor, 
zink, kalcium, magnesium och barium, som alla verkar nedsättande på 
katalysatorns effekt. Olägenheterna pga motoroljan kan minskas dels ge
nom att konstruktivt minska på motorns smötjoljeforbrukning och dels 
genom att anpassa oljans tillsatsämnen for katalysatorbruk. Oljeleveran
törerna rekommenderar sk "low ash" oljor för katalysatorbruk, dvs oljor 
med ett lågt askinnehålL 

Åldring har visat sig vara ett speciellt problem när det gäller naturgaska
talysatorer. I fignren 3. 7 nedan ges ett diagram som visar hur konverte
ringsformägan för metan drastiskt sjunker efter bara ett par timmar i 
drift. 



Figur 3. 7. Reduktionsgraden av metan hos en oxidationkatalysator som 
utsätts f/Jr åldring. [Eingang et al.,l992]. 
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4. STATUS OCH UTVECKLING 

En litteratursökning har utflirts fOr att definiera teknikläget for att på ka· 
talytisk väg begränsa metanemissioner från naturgasdrivna fordon och 
stationära gasmotorer. Bökparametrarna valdes så att litteratur från ett 
flertal olika källor skulle inkluderas. Källor som speciellt uppmärksam
mades var artiklar från Gas Research Institute (GR!) samt publikationer 
från Society of Automotive Engineers (SAE). 

Vidare har material från NOV-konferensen den 22-25 september, 1992, 
samt Gas Research Institutes Natural Gas Engine Catalyst Workshop, 
mars 1991, sammanställts. 

4.1 Gas Research Institute 

Gas Research Institute (GR!) i Chicago har under de senaste åren finsan
sierat forskningsprojekt som behandlar frågeställningar kring forbrän
ning av metan både i stationära anläggningar, som t ex gasturbiner, och 
vid fordonstillämpningar. 

GRI och Southwest Research Institute (SwRIJ publicerade år 1991 en äm
nesrapport som behandlar teknikläget för emissionsbegränsning av metan 
med katalysatorteknik under tidsperioden 1989-1991 [White, 1991]. Rap
porten år uppdelad i två delar, en litteraturstudie och en fOrsöksdeL 

De flesta artiklarna som de fann i litteraturstudien behandlade NO.-tek
niker och i vissa fall reduktion av CO. Data fOr kolväten saknades i all
mänhet. Man fann inte heller några data på reduktionsgrader for kataly
tisk reduktion av kolväten. 

För att erhålla aktuell information om kontrollprogram och teknik fOr me
tankatalysatorer genomfordes ett forsöksprogram. Försöken utfordes med 
två olika motorkoncept, en Hercules Jeanhum motor och en Chevrolet sW
kiometrisk motor. 

Följande katalysatortillverkarnas deltog i forsöksprogrammet; Johnson 
Matthey, Engelhard, W.R. Grace (Camet), Houston Industrial, Allied-Sig
nal, Degussa och Nippon Shokubai. Samtliga fOretagen bidrog med både 
Jeanhum och trevägskatalysatorer med undantag fcir Nippon Shokubai 
som endast bidrog med en trevägskatalysator, se tabell 4.1. 
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. 

Johnsson Matthey 

Engelhard 

W.R. Crace (Camet) 

Houston Industrial 

Allied-Signal Acc. 

Degussa 

Nippon Shokubai 

· •···. Leanburn ··•·•••· Stökiometrisk 

x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 

x 

Tabell4.1. Katalysatortillverkare som deltog i försöksprogrammet. 

4.1.1 Oxidationskatalysatorer 
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Sex oxidationskatalysatorer (A-F) jämfördes. Katalysatortillverkarnas be
skrivning av katalysatorerna ges i tabell 4.2. 

A 
B 

c 
D 

E 

F 

Metallisk 

Keramisk 

Keramisk 

Keramisk 

Keramisk 

320 

400 

400 

400 

400 

3 

5,6 

5,3 

5,6 

5 

Tabell 4.2 Beskrivning au oxidationskatalysatorerna. 

Trevägskatalysator 

Palladium/Rodi 

Försöken utfordes på en Hercules Jeanhum motor, en lätt Iastbilsmotor, 
vidare se tabel14.3. 

Hercules 3. 7 l, 4 cyliudrar 

130 hk vid 2800 rpm 

Turbo, intercooler 

Tabell 4.3. Data för Hercules motorn. 
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Resultaten varierar inom ett stort intervall enligt tabell 4.4. Katalysato
rerna A, D, E och F bevisar antagandet att reduktionsgraden av metan i 
konventionella bilkatalysatorer är mycket liten. Katalysatorerna B och C 
har dock en metaukonversion på 93% respektive 81% vid en inloppstem
peratur på 482°C. 
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A 

B 

c 
D 

E 

F 

3 

93 

81 

15 
4 

5 

7 

96 
84 

20 
8 

16 

98 

97 
97 
97 
93 

97 

Tabell 4.4. Resultat för nya oxidationskatalysatorer vid gasflödet 520 lb l h 
(=235kglh). 

Tabell 4.5 nedan visar att den goda reduktionsgraden får B och C bibe
hålls vid en högre gashastighet. 

Kistalysator 

A 

B 

c 
D 
E 
F 

12 
78 

70 

11 

o 
10 

13 

80 

74 
16 
8 

26 

97 
95 
96 

98 

92 

96 

Tabell 4.5. Resultat får nya oxidationskatalysatorer vid gasflödet 1300 
l bl h(= 590 kg l h). 

I figur 4.1 har oxidationskatalysatorernas konverteringsförmågan vid va
rierande temperaturer sammanställts. Katalysatorerna klassas i tre olika 
grupper. Katalysator B och C har den högsta konverteringsfårmågan. Ka
talysatorerna F och A hade lägre konverteringsformåga får metan än B 
och C men högre än D och E, speciellt vid högre inloppstemperaturer. 
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Figur 4.1 Sammanställning av metanreduktion som funktion av 
temperatur {Or nya oxidationskatalysatorer. 

4.1.2 Stökiometriska katalysatorer 
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Sju stoltiometriska katalysatorer (G-M) testades. Katalysatortillverkamas 
beskrivning av katalysatorerna ges i tabell4.6. 

Substrat Monolit . · Volym . ·· 

thlisEI.tor ... ·.···~··.• ... ··.. g~{' (I) i.ttffi!ttn~r ... 
G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

Keramisk 

Metallisk 

Keramisk 

Keramisk 

Keramisk 

400 

320 

400 

400 

400 

5 

6 

12,1 

12,5 

5,6 

5 

Platina/Rodium 

Trevägskatalysator 

Platina/Rodium 

Tabell 4. 6 Beskrivning av de stökiometriska katalysatorerna. 

Försöken utfordes på en Chevrolet stoltiometrisk motor, vidare se tabell 

4.7. 



Che~let 427.CID VB········· .. · 

200 hk vid ssoo ii>'!' 
· EJb.lrbo 

Tabell 4. 7 Chevrolet stökiometrisk motor. 
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En sammanfattning av trevägskatalysatorernas reduktionsgrad av CH4 
och NOx vid varierande lambda gas i tabell 4.8. Konverteringsformägan 
varierade inom ett stort intervall på samma sätt som fOr oxi.dationskataly· 
satorerna. Metankonverteringen varierade mellan 15 och 93 procent vid 
lambda 1,02 (mager blandning) och från 10 till 39 vid lambda 0,98 (något 
fet blandning). Alla katalysatorerna konverterade NOx bra med konverte
ringsgrader som svängde från 10% till 100% mellan lambda 1,00 och 0,98. 

G l:J:i4 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

NOX 
CH4 
NO x 
CH4 
NOX 
CH4 
NOX 
CH4 
NOX 
CH4 
NOX 
CH4 
NO x 

16 

4 
45 

l 
41 

o 
93 

2 
41 

2 
32 

l 
15 

l 

17 

14 
64 

7 
52 

l 
92 

4 
38 

8 
49 

6 
23 

8 

Tabell 4.8. Resultat f/Jr st6kiometriska katalysatorer. 

38 

100 
23 

100 
28 

100 
39 

99 
lO 

97 
23 

99 
35 

100 

I figur 4.2 har metanreduktionen som funktion av lambda sammanställts 
for de stöldometriska katalysatorerna. Katalaysator J uppvisade den bäs
ta metanreduktionen medan övriga katalysatorer hade en respektabel 
metanreduktion. 
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METHANE CONVERSION SUMMARY 
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1 00'!1. 

80'!1.-

60'!1.-

40'!1.-

20'!1.-

O '!l. 
0.94 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 

Rich Lambda Le an 

Figur 4.2 Sammanslitilning av metanreduktion som funktion av lambdo 
/Or ck nya st6kiometriska katalysatorerna. 
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Precis som for oxidationskatalysatorerna var syftet med denna studie att 
presentera metankatalysatorer från olika tillverkare och bedöma tekni· 
kläget. Resultaten visar på provets prestanda och inte på tillverkarens ef
tersom katalysatorernas massa och volym dimensionerades utifrån till
verkarens egna bedömningar map avgasernas volym och sammansätt
ning. 

4.1.3 Åldring 

Oxidationskatalysatorerna B och C samt de stökiometriska katalysatorer
na I och J valdes ut for åldringsforsök. Oxidationskatalysatorerna åldra
des hydrotermiskt, dvs i ugn i vilken luften tillfors vattenånga, och tre
vägskatalysatorerna åldrades i en motor. 

De s töJtiometriska katalysatorerna bibehöll goda katalysatorformåga map 
THC, CO och NOx efter 100 timmars åldring. För leanburn katalysatorer
na fungerade oxidationen av metan bra vid inloppstemperaturer omkring 
480'C eller högre. Vid inloppstemperaturer inom intervallet 315'C-480'C, 
varierade dock reduktionsgraden av metan från 1% till38%. 
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Reduktionsgraden av metan minskade for den åldrade katalysatorn snab
bare än får andra kolväten, CO eller NO,. Detta visar en aspekt på pro
blemet med åldring av naturgaskatalysatorer. 

Det bör dock påpekas att det inte finns någon korrelation mellan de olika 
åldringsprocedurerna. Både ugns- och motortekniken accelererar dock ka
talysatorns åldringsprocess så att en märkbar skillnad nås inom en kort 
tid. 

4.1.4 Sammanfattning och slutsatser av forsöken vid GRI 

Försöken vid GRI har sammanfattas i foljande slutsatser: 

• Utmärkta ege;,skap~r~~:irve;~de~ for ileraav oxiclatli\\i;;. 00: ..... 
· de stökiometriska katalysatorerna. · ·· ······ ··. ··.· · 

-., .. _--,_-__ 

• 

·Metan är.båtycrilJJt~~ih,;~•att~xidera än både db ~h,h;ndre 
.. stabila kolväten. · ··· ·· · · · u 

·MetanredUktionen ,h;,~armeX reiareblanj~_ ..• :.... ···· ( . 

Trevägskatalysatonl~~ri~tei~~s·d~·stö~ometi&~~tysato-• 
rema är smalt. ·' · "::;· .. :'. _, .. : 

Egenskaperna hos.två åidradeo~da~ons- respekti~e s:kiome-
triska katalysatorer var respektabel. · · · ·. 

Reduktionsgra~en ho~ en ·ny k~talysatorvar ~k~ bra, även·•.·· 
·map oxidatiori av metan, 'hos två av leanbum katålysatorerna oCh 
for flertalet av trevägskatalysatorema. · 

Åldrad oxidationskatalysator hade låg reduktionsgrad vid låga 
temperaturer. 
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4.1.5 GRI:s Natural Gas Engine Catalyst Workshop 

I mars 1991 finansierade GRI ett naturgaskatalys seminarium for att dis· 
kutera emissioner från stationära gasmotorer och naturgasdrivna fordon. 
Målsättningen med workshopen var att sammaostålla teknikläget for mo· 
tor· och emissionskontroll samt att identifiera prioriteringsordning och in· 
riktning på fortsatt forskning och utveckling. 

Fyra olika industrisektorer representerades vid seminariet: 

• Tillverkare av stationära gasmotorer och naturgasdrivna fordon. 
• Tillverkare av utrustning fOr emissionskontroll/katalysatorer 
• ~aturgasproducenter 

• Oberoende motor- och katalysatorexperter 

Vid seminariet framhölls att ett flerial faktorer måste beaktas samtidigt 
for att kunna lösa problemet kring emissionskontrolL 

Ett mängd punkter som kräver ytterligare insatser identifierades. Ur des· 
sa punkter bildade man fem huvudområden, dvs de fem högst prioriterade 
områdena som mötet ansåg borde behandlas vidare i FoU verksamhet. De 
fem huvudområdena är foljande: 

l) 

2) 

3) 

4) 

Mät- och kontrollsystem for gasfonniga b rårislen ' 

Förbättring av uthålligaki.Wy~i.l<lrer ~ gasclrivna ~otOrer ' ... 

Förbättring av trevä~kaWysakm . 

Forskning krin~ i.ktiveringsertergi~ for av metanJlätta alkaner 

Huvudområde 1-4 kommenteras kortfattat nedan. Område nr 5 beskrivs 
ej i denna rapport eftersom det endast behandlar emissioner av NOx· 

l) Mät- och kontrollsystem for gasformiga bränslen 

Det stora intresset fOr naturgas som bränsle bordet resultera i betydande 
fOrbättringar beträffande mätteknologin. 

För stökiometriska motorer är utmaningen att erhålla ekvivalent sy
re/bränsle forhållande inom ett snävt intervall. Syresensorer bör utveck
las for att kunna erhålla riktig signalöverforing och transisenta svar. 
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För leanburn motorer bör utvecklingen ske mot closed-loop, elektroniska 
kontrollsystem där konceptet med bredbandssyresensorer och magergrän~ 
sen utnyttjas. Bredbandssyresensorer är kommersiellt tillgängliga men är 
for närvarande alldeles for dyra for de flesta gasapplikationer. 

2) Förbättring av uthålliga katalysatorer till gasdrivna 
motorer 

Uthållighet av katalysatorerna och hela emissionskontrollsystemet är ett 
krav, från konsument- och kontrollenhetema, som måste uppfYllas. 

I stationära fallet foredrar man en katalysator som bibehåller effektivite
ten upp till 40 000 timmar. På fordonssidan kräver mynrugheter en mini
mal livslängd och man kämpar for att utöka den ytterligare (idealiskt vo
re till bilens förväntade livslängd). Detta är speciellt utmanande for tunga 
fordon eftersom deras livslängd kan vara från 160 till 1600 mil (100000-
1000000 miles). Hur som helst är dessa mål mycket svåra att uppnå på 
grund av att katalysatoms kapacitet forsämras, pga tid och temperatur 
men även på grund av inverkan av olja och andra föroreningar i bränslet 
som har inverkan på katalysatoms formåga. 

Långa forsöksserier kan bli svåra att genomfora speciellt om emissions
kontrollsystemet också forväntas bibehålla kontroll av totala kolväteuts
läppet. 

Påverkan från bränslet och smörjoljor kommer att vara en del i detta ar
bete. 

3) Förbättring av trevägskatalysatorn 

Stökiometriska motorer med katalysatorer kräver vanligtvis ett speciellt 
blandningsforhållande for att erhålla god reduktionsformåga av NOx• CO 
och kolväten samtiwgt. Det är stor skillnad mellan teknologin för emis
sionskontroll och generell gasteknik. 

Konverteringsgraden för metan respektive NOx avtar snabbt då motorn 
antingen körs på fet respektive mager bränsleblandning. Beträffande öv
riga kolväten (f<irutom metan) så har många katalysatorer hygglig reduk
tionsformåga över ett brett intervall Gambda>0,96) medan reduktionsfOr
mågan for metan avtar snabbt vid fetare bränsleblandningar. 
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Målet med FoU-verksamheten är därfår att bredds fånstret tl!r trevägs
kontroll och flytta f~nstret närmare stökiometriskt. Med breddning av 
fånstret menas främst att bredda NOx-kurvan så att magerregionen ingår 
(l,O>A> 1,02). Om stränga krav på kolväteemissioner etableras kommer ak
tivering av metan både generellt och vid fetare blandningar att bli en vik
tig faktor. Ett steg är att ta fram katalysatorer som startar reaktionen, 
CH4 + H20 -> CO + 3H2 (steam reforming), under dessa betingelser. 

4) Aktiveringsenergin for metan ochfeller lätta alkaner 

Initiativ till att kontrollera metanemissionerna kommer att leda till en ut
maning tl!r naturgasmotorer och fordon. Fortsatt forskning kring aktive· 
ring av metan och/eller lätta alkaner tl!r katalytisk oxidation till co2 och 
vatten är ett viktigt område. På konferensen var man skeptisk mot att nå
gra större framsteg då det gäller att sänka utsläckningstemperaturen fOr 
metan är att vänta. 

4.2 Tokyo Gas Co., Ltd, Japan. 

I texten nedan beskrivs utvecklingen av en katalysator for naturgas vid 
Tokyo Gas Co. 

Figur 4.3 visar konverteringsgrader vid olika luftlbränslef6rhållanden 
Oambda) tl!r en bensinkatalysator och i figur 4.4 visas motsvarande figur 
men där bränslet är naturgas istället for bensin. 



"'"' 
Figur 4.3 Konverteringsgrader vid olika luft l bränslefårMUande n (;1,) 

får en standard katalysator i ett bensindrivet fordon 
[Narushima, 1992]. 

(CotalySt lnlet Tempraturs .s<I'C) 
100 -------· ---- Nex ~,-r,---- ...... __ co ,' l i ------· 

.,. l • 

i ~l 

J 
l • 

: . l 
50 l l 1'--... l l l l THC 

l l • 
THC l i \ • 

.92-
l l ' • NOx -------- l '--·-------' o 

0.92 0.94 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 

Rich Lambda ().) lean 

Figur 4.4. Konverteringsgrader vid olika luft l bränslefår hållanden (,1.) 

för en standardkatalysator men där bränslet istället är CNG 
[Narushima, 1992l 
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Om figur 4.3 och 4.4 jämf<irs kan man se att omvandlingstoppen for THC 
som tidigare var 70% är både högre och lägre än detta värde för katalysa
tom som användes vid naturgasdrift. Detta antas bero på att CNG består 
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till 90% av metan. Därtllr ansåg man att det var mycket viktigt att se på 
konverteringsgraden for metan vid utveckling av en ny katalysator. 

I figur 4.5 nedan ges resultaten från forsök med olika katalysatorer som 
utfarts vid Nissan Motor Central Engineering Laboratories. Resultaten vi
sar att katalysator nr l har den bästa konverteringsgraden for kolväten 
totalt, 98%, och därilir valde man att använda denna katalystar i de fort
satta forsöken. 

Tokyo Gas anger inte konverteringsgraden av metan, endast reduktion av 
totala kolvätinnehållet, men säger att totala 90% av totala kolväteinehål
let är metan. 

100 

50 

o 
Bensin- 1 2 3 4 5 
katalysator 

Figur 4.5. Konverteringsgrad {Or kolvliten och fem olika nya katalysato· 
rer [Narushima, 1992]. 

J figur 4. 6 nedan kan man se att konverteringsgraden fdr NO x faller dras
tiskt vid det teoretiska luftJbränslefdrhålandet G\.). Genom att justera 
luft/bränslefdrhålandet till en något fetare blandning utvecklades en me· 
tod att optimera effekten av denna katalysator. 



(C&Ialysllnle!T~ o450'C) 
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l -------
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l i l! ,, ., 
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Figur 4.6 Konverteringsgrader för katalysator nr I, vid olika luft 
bränsle{örhdllanden (.1,) och då bränslet är CNG [Narushima, 

1992]. 

36 

För närvarande finns inga data från åldringsflirsök, men en skåpbil (van) 
bar utrustats med den framtagna katalysatom och testas for närvarande. 
Åldringsdata kommer att finnas tillgäogliga framöver. 

4.3 Japan Automobile Research Institute Inc. 

Vid Japan Automobile Research Institute (JARl) har man studerat ett 
flertal olika katalysatorer som testats på naturgasdrivna fordonsmotorer 
for att bestämma dess inverkan på avgasreningen med fokusering på oför
bränd metan. 

Avgaserna mättes vid in- och utflödena till katalysatorn. Försöksuppställ
ningen med motor och de två olika katalysatorprinciperna ges i figur 4.7. 
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Catalytlc convetter 

Figur 4. 7 Försöksuppställning. motorn och katalysatorerna. vid JARl. 

I tabellerna 4.9 och 4.10 har de olika katalysatorernas kemiska samman· 
sättning specificerats. Som support används finfordelad y.Al203 monolit. 
Två typer av katalysatorer, singel bädd och dubbel bädd, användes fOr att 
utvärdera effekterna av kombinationer men även reningsfOrmägan hos in· 
dividuella katalysatorer. Singelbäddskatalysatom volym var l, 7 l och 
dubbelbädds katalysatom var 0,4 respektive 1,31. 

Ny katalysator erhölls från två olika katalysatortillverkare, medan åldrad 
katalysator bara erhålls från den ena av leverantören. Åldrad katalysator 
värmdes i elektrisk ugo under 5 timmar vid soo•c, atmosfärstryck. 

Katalysatortillverkare A 

Enkelbädds 

Nr katalysator gli 

l Platina (Pt) 1.6 

2 Rodium(Rh) 1.6 

3 Palladium (Pd) 1.6 

4 Pd!Rh=5il 1.6 

5 Pt/Rh!Pd=5/5/2 1.6 

Tabell 4.9 Katalystorer från katalysatortillverkare A. 



Katalysatortillverkare B 

EnJretb.ll.da. .. • ·. ··· DUbbelbida.'c·. ><i 
>Nr katalyaator .·· ' ~''[ .•• ~~,;: k;i~' < gd'i> 

6 Platina (Pt) 1.6 1.6 12 Pt-Pd 
7 Palladium (Pd) 

8 Palladium (Pd) 

9 Palladium (Pd) 

10 Palladium (Pd) 

11 Pt!Pd=511 

0.8 

1.6 

1!.2 

4.8 

1.6 

(0.3+1.41) 

13 Pd-Cu 

(1.4+0.31) 

Tabel/4.10 Katalyslarer frdn katalysatortillverkare B. 

1.6 
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Katalysatorerna rangordnades efter katalysatoms kapacitet att oxidera 
metan. 

Resultat 

• Den katalytiska aktiviteten fdr att oxidera oforbränd metan vid 
lufWverskottet 1,2 är i turordning med den högsta aktiviteten 
forst: 

Pt-Pd 

Pt/Pd 
P d/Rh 
Pd,PtiRb/Pd/Rh · 

Pd'Cu 

Pt 

• Tvåbäddskatalysatorn med Pt i fronten och Pd i bakre änden av 
katalysatorn var överlägsen enbäddskatalysatorerna vid oxidation 
av ororbränd metan. 

• Åldrad Pd och Pt katalysatorer hade 20% lägre oxidationsfOrmåga 
än korresponderande nya katalysatorer. Den termiska åldringsef· 
fekten var större f<ir Rh katalysatorn, och aktiviteten for oxidation 
av metan sjönk med 70% järnfOrt med en ny Rh katalysator. 

• Vid stökiometrsik blandning var konverteringsgraden hög får 
Pd/Rh katalysatorn vid del- till fulllast. 

• Konvereringsgraden var mindre än 20% f<ir åldrad Pd/Rh katalysa
tor vid dellast och mager blandning. · 
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Dubbelbädds-katalysatom Pt och Pd påvisade alltså hög aktivitet for oxi
dation av oforbränd metan och fårväntas därfor bli en utmärkta katalysa
tor får Jeanhum konceptet. 

Katalysatorernas konverteringsförmåga testades också under olika motor
betingelser, aåsom bränslelluft.flirhållandet och avgasvolymen. 

Vid JARl menar man att resultaten kommer att vara till stor hjälp vid ut
vecklingen av naturgasdrivna fordon. För att fdrstA reaktionsmekansimen 
får dubbelbädds-katalysatom och den katalysatiska reaktionskarakteris
tiken får andra kolväten samt formaldehyd krävs dock fler undersökning
ar. 

4.4 TNO Road Vehicles Institute, Netherlands 

I Nederländerna har man lagt ned mycket arbete på utveckling av en ka
talysator får CNG (Compressed Natural Gas) drift. 

TNO Road Vehicles Institute belyser åldringsproblemet och refererar till 
mätningar där katalysatom omvandlingshastighet minskat från 90% till 
30% inom ett par dagar. Man tror att problemet med den snabba åldring
en kommer att kunna lösas. 

4.5 MARINTEK 

Vid MARINTEK har metanreduktionen för två oxidationskatalysatorer 
från oliks tillverkare jämförts. Båda katalysatorerna visade på bra kata
lytisk effekt får CO, propan och tyngre kolväten. Beträffande metan så 
sjönk den katalytiska effekten drastiskt efter ett par timmar och stannade 
på nivån 30% for den bästa, se figur 3. 7 som redovisats i kapitel 3. 

4.6 Danskt Gastekniskt Center 

Danska erfarenheter med naturgasmotorer och emissionskontroll har vi~ 
sat att Jeanhummotorer är stabila och uppfyller normalt gällande emis
sionskrav på NOx. I många fall ligger också NOxemissionerna under gäl
lande nivåer. Kolmonoix ligger däremot närmare gränsvärdet och kan va
ra svårt att påverka ytterligare. 

Beträffande trevägskatalysatorer kan dessa upppnå utmärkta emissions-
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nivåer for N0:10, CO och oförbränt om de installeras korrekt. Så snart in
ställningen forsigute emitteras stora mängder komponenter med rökga
serna. Trots flera seriösa aktörer på marknaden anser Danskt Gastek
niskt Center att man inte kan säga att detta problem är löst. 

Vidare har ett flertal utländska laboratorier (bia Ruhrgas och Gasnnie) 
undersökt problemet med katalytisk reduktion av metan och funnit att 
det foreliger mycket låg reaktionsbenligenhet. Resultaten har också visat 
på att katalysatormaterialet åldras extremt snabbt. 

4. 7 Volvo Bus 

Volvo Bus har utvecklat en naturgasmotor for stadsbussar. Motorn är ba
serad på Jeanhum konceptet och beträffande katalysatom så menar man 
att kolväteemissionerna består till stor del av oforbränt metan (ca l% av 
bränslet) som sticker direkt som avgaser under överlappningstiden. Van
ligtvis förmår inte de heta avgaserna, med temperaturer på öve 500°C, att 
oxidera metanet i leanbummotorer. Konverteringsgraden fOr metan är 
vauligtvis låg, ca 30%. Däremot reduceras de tyngre kolvätena och formal
dehyd markant. Volvo bedömer att konverteringsgraden av metan i nästa 
generations katalysatorer korner att vara betydligt högre, runt 70%. 

Olika katalysatorer med olika ytbeläggningar kommer att testas for att 
forbättra konverteringsgraden vid lägre temperaturer. 

4.8 Katalysatortillverkarnas aktiviteter 

Det pågår en intensiv forskning för att forbättra katalysatorer for natur
gasmotorer. Ännu finns det dock inga katalysatorer som har tillräckligt 
lång livslängd for att fungera i praktiskt bruk. Några katalysatortillver
kare har kontaktats med en fOrfrågan beträffande statusen på naturgas
katalysatorer. 

4.8.1 Johnson-Mattey 

Johnson-Mattey beskriver i en artikel [Windawi, 1992) utvecklingen kring 
kontroll av emissioner från alternativa bränslen. Både trevägskatalysato
rer och oxidationskatalysatorer behandlas. Johnson-Matteys erfarenheter 
sammanfattas nedan. 
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Metaller i platinagruppen har hög reaktivitet ll!r metan. De är de mest ef
fektiva katalysatorerna for behandling av avgaser från både naturgsamo
torer och bensindrivna motorer. 

Försök har utfarts med en åldrad trevägskatalysator bestående av metal
lerna platina (Pt) och rodium (Rh). Katalysatorn har tagits fram speciellt 
for naturgasmotorer. I figur 4.8 ges reduktionsgraden som funktion av R, 
redoxvärdet (definierat som det molära förhållandet mellan reduktanter 
och oxidanter). Gasens sammansättning vid olika R ges i tabell 4.11. 
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Figur 4.8 Reduktionsgnukn för kolväteno 11Ultan., etan och propan vid 
4ldring och olika R [Windawi, 1992]. 
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Gu Compoeldoa for S)'ldhede C.. Te.t &o llaaraettrile 'l'bne· W ay 
PtdormaDCII of r.at.Jym for Natanl Gu Vebiclel 
11....-u •t 500"C ud 65~ P' Muly .,_, .....Mcity 

RV .... 

Ou c:ompontnt 0.<100 0.812 0.717 1.002 1.300 1.701 4.051 

HCppmC, 850 850 850 850 ... ... 850 

COppm 1000 1500 .... .... 3000 .... ..,.. 
H,ppm 1000 1500 .... .... 3000 .... ..,.. 
NOxppm 1700 1500 1400 1<100 1300 1300 1100 

O,ppm .... ..... 3079 .... 2941 ..... 857 

CO,% .... .... .... . ... .... ... . .... 
H,O% 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 

N, Balaneo Balaneo Balaneo ..,.,.,. 
"""""' """""' .., .... 

Tabell 4.11 Bränslets sammansättning vid olika R [Windawi, 1992]. 

Det smala kata.lysatorflinstret, som observerats fOr naturgaskatalysato
rer. ser ut att bero på den minskade reaktiviteten fOr metankonvertering 
vid, och på den magra sidan om stökiometrin. Den högareaktiviteten vid 
fet blandning kan bero på katalytisk steam reforming (CH4 + 0,5 0 2 -> 
CO+ 2H2) av metan. 

I figur 4.9 och 4.10 ges reaktiviteten for metan, etan och propan i forhål
lande till konverteringsgraden fllr kolväten respektive kväveoxid. Propan 
är den mest reaktiva kolvätet och har också det bredaste f<instret. Vid stö
kiometrin hämmas både reaktiviteten for kolväten och for kväveoxid och 
reaktiviteten fOr kolväten kan komma att få en viktig roll vid katalytisk 
reduktion av kväveoxider. 
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Figur 4.9 Konvertering au koluäten öuer en Pt l Rh katalysator, nära 
stökiometrin [Windawi, 1992]. 
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• etan 
o metan 

Figur 4.10 Förhållandet mellan omvandling au NOx och koluäten. Tre 
uägskatalysator, Pt!Rh, uidR=1, [Windawi, 1992]. 
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Beträffande oxidationskatalysatorer är de som innehåller platinametaller 
de mest effektiva får oxidation av metan och har optimerats for att 
minska kolväte och koloxid i avgaserna från leanburnmotorer. 
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Katalysatorer som även minskar kväveoxidemissionerna vid Jeanburn
drift är under utveckling. Sådana katalysatorer är nödvändiga f<ir att kla
ra kommande emissionskrav fOr kväveoxider. 

4.8.2 Haldar Topsill 

Haldor TopBli als, Dansk Gastekniskt Center als, Nordiskt Gastekniskt 
Center (NGC) och Nesa A/S planerar ett projektet som innebär att utveck
la katalysatorteknologi tillleanburn gasmotorer. Nedan ges en kort sam
anfattoing av projektbeskrivningen: 

Arbetet kommer att starta med en analys av relevanta data (avgastempe
raturer, emissionsnivåer, rökgasmängd, smörjoljeförbrukning) omkring 
leanburn gasmotorer. Naturgasens inehåll av ororbrända partiklar och 
eventuella fOrändringar i naturgasens sammansätning kommer att beak
tas. 

Sedan kommer komersillea katalysatorer att testas på några gasmotorer. 
Vidare kommer 3-5 nya katalysatromatreial att tas fram och testas. De 
planerar dessutom att pröva både ädelmetallbaserade material samt ett 
par billigare alternativ. 

Arbetet beräknas börja 1993 och tidplanen är två år. 

4.8.3 Degussa AG 

Degussa arbetar med både oxidations- och trevägskatalysatorer. De anser 
att de har bra kontakter med både motorutvecklare och billliretag avseen
de båda applikationerna. 

När det gäller stökiometriska katalysatorer är konverteringen av kolvä
ten och NOx över 90% vid lambda 0,98·1. För oxidationskatalysatorer 
finns endast ett fåtal data tillgängliga. 

Beträffande åldring anser Degussa att om det är möjligt att kontrollerad 
lambda mellan 0,98 och 0,99 åldras katalysatom inte särskilt mycket. Det 
har inte tillräckligt med data for att uttala sig något om oxidationskataly
satorer och dess åldringsegenskaper. 

Degussa medverkar i två program (bl a EG:s Termieprogram) for utveck
ling av CNG katalysatorer. I framtiden planerar man dock för fler pro-
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gram på både stökiometriska- och oxidationskatalysatorer. Tyngdpunkten 
av forskningen kommer dock att läggas på o:ridationskatalysatorer. 

lveco Engineering, Italien, har i ett bussprojekt utfdrt tester med en tre
vägskatalysator från Degussa. Nedan presenteras några resultat från fdr
söken. I figur 4.11 ges haltema av CO, NOx och HC i avgaserna tllre och 
efter katalysatom vid olika lambda. Gasens temperatur är sso•c vid in
loppet till katalysatorn. Endast ett mycket smalt område,lambda 0,98-1, 
00, konverterades alla tre emissionerna bra. 
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Figur 4.11 Avgaserna före och efter katalysatom vid olika lambdo {Cor
netti, 1991]. 

I den feta regionen ligger lambdafOnstret nära stökiometrin får naturgas
motorer. För bensinmotorer ligger däremot lambdafånstret på den magra 
sidan. NOx och CO uppträder på samma sätt som observerats fOr bensin
motorer medan inom den magra bränsleblandningen Oambda<l) minskar 
effektiviteten av oxidation av kolväte skulle fdrbättras av ett högre syrein
nehåll i avgaserna. 

Som redan näronts kräver oxidation av metan höga temperaturer. Utan 
katalysator vid atmosf'årstryck är temperaturen 645•C ror metan medan 
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motsvarande värde för diesel är 230"C. Vid närvaro av en katalysator och 
temperaturer på omkring aoo•c konverteras bensinavgaser med mycket 
hög effektivitet, medan konverteringen av metan är 5%. För att uppnå ef. 
fektiv konvertering omkring 25-30% och 65· 70%, krävs temperaturerna 
500"C respektive 574"C. 

Vid det stökiometriska blandningsforhållandet startar en exoterm reak· 
tion som ökar avgasernas temperatur omkring lOO"C. Avgasernas start
temperaturer är 500-600"C fllr att sedan nå höga temperaturer lämpliga 
for metankonvertering. Katalysatoms belastoing har stor betydelse for 
denna exoterma reaktions effekt. Vid maximal belastoing, dvs höga 
temperaturer, är omvandling av kolväte också möjlig i det magra bränsle· 
området och den effektminskning som vanligen fås vid dellast forsvinner, 
se figur 4.12. Vid temperaturer över 600"C är effektiviteten for omvand· 
ling av metan oftast hög, upp till 97%. 
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Figur 4.12 Konverterig av kolväte vid tvll oilka belastningsfall [Cornetti, 
1991]. 

Endast med en stökiometrisk motor där avgastemperaturerna är höga, 



47 

och som är försedd med en trevägskatalysator som kan bidra till efterföl
jande temperaturökning kan oxidationen av metan ske effektivt. I en ma
germotor med oxiderande katalysator är däremot effektiviteten for oxida
tion av metan mycket låg, dels på grund av låga avgastemperatur och dels 
beroende på avsaknaden av exotermiska reaktioner som visas i figur 4.13. 
Därfor borde det vara det mycket svårt att erhålla låga kolväteemissioner 
med en magermotor med efterfoljande oxidationskatalysator även med en 
speciellt framtagen katalysator. 
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Figur 4.13 Avgastemperaturer p/i olika ställen i en katalysator [Cornetti, 
1991]. 

I tabell 4.12 ges emissioner fore och efter en ny trevägskatalysator. I ta· 
bellen kan man läsa att katalysatom minksar emissionerna av kolväten 
med upp till 97%. Mätningarna visar också på att effektiviteten är mycket 
lägre då luft/bränsleblandningen avviker från det stökiometrsika bland· 
Dingsforhållande (mätning 2 och 6). 

Beträffande åldring anger man att katalysatoms effektivitet inte korner 
att vara lägre än 85% efter 200 000 kilometers åldring. Dessa värden har 
antagits vid bedönmingen av emissionerna efter åldrade katalysatorer, se 
tabe114.13. Dessa värden kommer man att kunna verifiera senare. 
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12 2100 

(") Exhaust gas temperature after turbina 

(•") lambda- 1 ,06 

(* .. ) lambda • 0,97 

Tabell 4.12 Emissioner före och efter en ny trevägskatalysator [Cornetti, 
1991] . 

••• •••••• ••• . ·.··•····· ........ ···· ···.··· • iii:";'· • ;ca••(•No~··· •. ·. t>år~~c:: 

Estimated figures with the 

three-way catalyst at 

- beginning of its Iife 0,3 0,3 0,7 0,02 

- end of its Iife 0,4 2,0 2,3 0,02 

JVECO Goals (year 2000) 0,6 2,0 5,0 0,15 

Tabel/4.13 Emissioner vid stökiometrisk förbränning med trevägskataly
sator [Cornetti, 1991]. 
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5. METAN SOM VÄXTHUSGAS 

Växthuseffekten är ett naturligt fenomen som diskuterats mycket den se
naste tiden. Kortfattat innebär växthuseffekten att en del av den långvå· 
giga infraröda strålning som lämnar jorden fångas upp i atmosfären av 
olika gaser ocb där omvandlas till värme. Om inte vi hade växthuseffek
ten och atmosfarens innehåll av framfor allt koldioxid ocb vattenånga 
skulle jordens medeltemperatur vara 30 grader kallare än den är idag. 

Växthusgaser som uppkommer på grund av mänskliga aktiviteter brukar 
kallas antropogena växthusgaser. Utsläppen av antropogena växthusga
ser till atmosfären ökar växthuseffekten. De antropogena växthusgaser
na, vars halt i atmosfliren ökar, är främst koldioxid (C02), klorflourkarbo
ner (CFC), metan (CH4)ocb dikväveoxid (N20). Dessutom bidrar troposfli
riskt ozon (03), som bildas indirekt ur andra utsläpp. Det är sannolikt att 
utsläppen kommer att leda till att jordens medeltemperatur ökar under 
det kommande seklet, och som fdljd av detta sker andra klimatfOrändring
ar såsom vindriktningar och nederbördsmönster. 

I tabell 5.1 nedan redovisas växthusgasernas koncentration och öknings
takt i atmosfären från två olika referenser och år. För metan är den årliga 
ökningen for närvarande omkring l%. 

Växthusgas 

2 
CH4 

N20 

CFC-11 

CFC-12 

Arlig procentuell 
Dagens koncentration ökning .Liysläng_d 

<PP~)r i .·.·. · ···•·· av kon7,:;tration~n .iii r ..••. ·. W>I 
_,._..-, __ _ 

3.48Jtl06 
;;· 

l.7x10 
3 307x10 .· · .... 

240 

415 

•• 
3.53x106 

1.72x106 

310x103 

280 

484 

• 
0,45-0,54 

0,7-1,0 

0,2 

4 

4 

•• 
0,5 

0,9 

0,25 

4 

4 

-'"'- ,--,-_,_ 

40-200 

10 

150 

75 

110 

•• 
50-20 

lO 
150 

65 

130 

03 320-100x103 0-2 0,1-0,3 

Tabell 5.1. Växthusgasernas koncentration och ökningstakt i atmosfären 
samt liuslängd, [*Nordiskt ministerråd 1990, UNEP/WMO 
1989, ** Naturuårdsuerket 1991, UNEP/WMO 1990]. 

Metanemissioner påverkar klimatet både direkt genom absorption av 
långvågig strålning och indirekt genom att metan är kemiskt aktiv i at
mosfåren. Genom kemiska reaktioner bildar metan andra växthusgaser 
såsom ozon. När metan bryts ned läs dessutom koldioxid och vattenånga. 
Metanets livslängd är ca 10 år men livslängden ökar med ökande halter 
metan i atmosfliren. I figur 5.1 nedan sammanfattas metanets direkta och 
indirekta effekter. 
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atinc:isfåren.·-, 

11161"'1' AlJ => ÖKAR SIN EGEN LI\Tsi'.:ÄNGD ( ... ·.· 

METAN=> 

Ökade koncentrationer av metall såktar n~1i I1edl>rjt
ningen av metall Vilketledertill en forstärkning av.: 
växthuseffekten. · 

ÖKARSTRATOSFÄRENSINNEHÅLLAVVATI'EN
ÅNGA 
Vattenånga bildas vid nedbrytning av metall. 

METAN => BILDAR KOLDIOXID 
Koldioxid bildas vid nedbrytning av metan. 

Figur 5.1. Direkta och indirekta effekter till växthuseffekten från metan 
[Isaksen och Roland, 1990]. 

Både internationellt och i Norden har man studerat sambandet mellan 
användning av bränslen for energiproduktion och växthuseffekten. I ener
gipolitiska debatter har man ofta antagit att naturgas ger upphov till re
lativt små miljöskadeverkningar. Naturgas har ett lägre forhållande mel
lan kol och väte och därför bildas det mindre mängder koldioxid per ener
gienhet vid forbränning av naturgas ån vid forbränning av fossila bräns
len. 

Vid forbränning av naturgas erhålls dock alltid en viss andel oforbränd 
metall. På senare tid har det framkommit att räknat per molekylenhet så 
ger metan upphov till betydligt större klimateffekter än koldioxid. Detta 
kan påverka naturgasens miljöegenskaper negativt vad gäller växthusef
fekten eftersom den består till över 90% av metan och en viss del av detta 
forblir alltså oforbränt. 

Utsläppen av metan till atmosfären sker från både naturliga och antropo
gena källor. I tabellen 5.2 nedan ges årlig mängd metallutsläpp från olika 
källor. Tabellen visar även på den stora osäkerhet som existerar. Beträf
fande utsläppen från naturgaskedjan skriver Isaksen och Roland att i se
nare studier har det argumenterats for att det årliga utsläppen av metall 
är ännu lägre än vad som anges i tabellen. 
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(ink!. tur 

av biomassa 

metanhydra 

• Inkluderar också produktion av olja. 

115 
110 

55 
40 
40 
10 
5 
5 

35 
45 

100-200 
60-170 
50-100 
10-100 
30-70 
5-20 
1-25 

0-100 
25-45 
25-50 

Tabell 5.2. Arligt metanutsläpp frdn olika källor [Cicerone, R.J. och R.S. 
Oremland, 1988]. 

5.1 Utsläpp av växthusgaser från naturgasdrivna 
ottomotorer 

Om man jämfor den årliga uppvärmingsformågan hos metan och koldiox
id så värmer ett kilo metanemissioner upp omkring 11,6 gånger så effek
tivt som ett kilo koldioxidemissioner. Å andra sida kommer koldioxidemis
sionerna från naturgasdrivna fordon att vara lägie eftersom naturgas in· 
nehåller mindre mängd kol ån motsvarande energimängd fossilt bränsle. 
DeLuchi skriver att minskningen av koldioxidemissioner är betydligt stör
re än den mängden metanemissioner som tillkommer. 

DeLuchi och hans medarbetare har uppskattat den procentuella forån
dringen av emissioner (C02, CH4, N20) som skulle erhållas om alla ame
rikanska bensin- och dieselfordon ersattes med naturgasdrivna fordon. 

Resultaten visat att emissionerna av växthusgaser reduceras med 19% om 
man använder CNG istället for bensin och diesel som fordonsbränsle. Om 
LNG används som bränsle blir denna siffra 15% istället. Vidare se tabell 
5.3 nedan. 
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• H2 or electricity (nonfossil power) o -100 

• Methanol/CNG/LNG/from biomass o -100 

Doubled fleet1>fficiency, gasoline & diesel 0.0668 -50 

CNG from natural gas 0.081 -19 

LNG from natural gas 1.135 -15 

Methanol from natural gas 1.293 -3 

• EV s from CUITent power mix 
__ a 

-1 

Gasaline and diesel from crude oil 1.336 

Methanol from coal 2.639 +98 

Liquid hydrogen from coal 3.240 +143 

* See ref. (9) for estimates of C02-equivalent emissions from the use ofmethanol, 

hydrogen, and electric vehicles. 
8 Depends on the level of penetration assumed possible for EVs. 

Tabell 5.3. Emissioner av växthusgaser frb.n alternativa fordonbränslen, 
inkluderat produktion, distribution och slutlig användning [De
Luchi, 1988]. 

Uppskattningen är mycket känslig beroende på vilken omvandlingsfaktor 
mellan C02: CH4 man använder. Ovanstående beräkningar är baserade 
på omvandlingsfaktorn 11.6 for metan respektive 175 för N20, med tids
perspektivet 75 år. 

En annan viktig parameter är motoms verkningsgrad. En ottomotor bar 
sämre verkningsgrad än en dieselmotor varfår vinsten med naturgasens 
lägre kolintensitet till viss del minskar. 
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6. SLUTSATS l DISKUSSION 

Det pågår ett aktivt arbete med utveckling av katalysatorer. I de flesta 
artiklar man finner i litteraturen finns det ofta data for reduktion av 
NO x- och CO. Data for kolväten saknas i allmänhet. 

Gas Research Institute (GRI) och Soutb West Research Institute har dock 
studerat teknikläget for emissionsbegränsning av metan med katalysa
torteknik. Bland 1ll1Ilat har man genomfort ett omfattande forsökspro
gram. Ett flertal katalysatortillverkare har medverkat i programmet; 
Johnson Mattbey, Engelhard, W.R. Grace (Camet), Houston Industrial, 
Allied-Signal, Degnssa och Nippon Shokubai. Dessutom har GRI finansi
erat/arrangerat ett seminarium kring naturgaskatalysatorer. 

Företagskontaktema, som tagits i denna studie, tyder på att det pågår en 
intensiv forskning- och utveckling av katalysatorer for naturgasmotorer, 
både oxidations- och trevägskatalysatorer. Nya kombinationer av materi
al utvecklas och testas. 

I ett flertal motorlaboratorier har utmärkta egenskaper observerats for 
flera nya oxidations- och stökiometriska katalysatorer. Det är viktig att 
betona att det rör sig om lUll katalysatorer. Reduktionsgraden kan t ex 
vara utmärkt fOr en ny katalysator, även map oxidation av metan, men 
efter endast ett par timmars åldring faller konverteringsformägan hos de 
flesta metankatalysatorema. Trots flera seriösa aktörer på marknaden 
anser många att man inte kan säga att åldringsproblemet är löst. Vidare 
har ett flertal utländska laboratorier undersökt problemet med kataly
tisk reduktion av metan och funnit att det f<ireligger mycket låg reak
tionsbenägenhet. Resultaten har också visat på att katalysatormaterialet 
åldras extremt snabbt. Åldringsproblemet måste lösas for att naturgas
katalysatorerna ska fungera vid verklig drift. 

Det är dock svårt att göra någon jämforelse mellan foretagens olika kata
lysatorer på grund av att forsöken utfarts vid olika fOrsöksbetingelser och 
med olika katalysatorvolymer. 

Ifall de framtida emissionskraven även kommer att gälla en begränsning 
av kolväteutsläppen kan utvecklingsarbetet tänkas intensifieras, men 
bara i det fall utsläppen av THC (total hydrocarbon) begränsas. Om istäl
let utsläppen av NMHC (non-methane hydrocarbon) begränsas blir det 
inte lika viktigt att reducera metan. Detta kan eventuellt leda till att ut
vecklingsarbetet kring metanreduktion avstannar. 

En intressant aspekt som detta arbete inte ger svar på är hur stor miljö
nyttan är vid omvandling av metanemissioner till koldioxid. Metan och 
koldioxod är inte skadliga ur lokal eller regional aspekt, men båda dessa 
gaser är växthusgaser med olika direkta och indirekta effekter på växt
huseffekten. En bedömning av detta vore intressant. 
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