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1.

INLEIDING

1.1. Historisch overzicht
Na de grote oliecrisis van 1973 Is het energiebeleid van de Nederlandse
overheid er grotendeels op gericht geweest nieuwe, zuinige vormen van
energleopwekking te vinden. Daar waren verschillende redenen voor. Om
te beginnen stegen de brandstofprijzen, wat een economisch motief gaf
voor bezuiniging op brandstofverbruik. Daarnaast wilde men, door diversificatie van het brandstofverbruik, de afhankelijkheid van één enkele groep
leveranciers (de oliestaten) kleiner maken. In de jaren '70 en '80 gaf de
toenemende belangstelling voor het milieu een aanvullend motief voor het
ontwikkelen van energiezuinige technieken. Beperking van het gebruik
van fossiele brandstoffen leidt tot een beperking van de totale uitstoot van
schadelijke stoffen in de atmosfeer.
Uit deze overwegingen is vanaf de jaren '70 de decentrale opwekking van
warmte en elektriciteit in warmtekracht (WK) eenheden op aardgas sterk
gestimuleerd door middel van onderzoek, ontwikkeling en subsidieregelingen; hieraan zijn ook door Novem bijdragen geleverd.
Het gebruik van warmtekracht eenheden op aardgas heeft onder invloed
van dit alles een grote vlucht genomen. In 1991 was er in Nederland
ongeveer 2400 Mwe aan warmtekracht opgesteld; ca. 15 % van de in
1991 opgewekte elektriciteit kwam voor rekening van WK-eenheden.
Ongeveer 600 MWe van het totaal opgestelde WK-vermogen wordt
opgewekt In installaties met een gasmotor als energiebron. Het gaat
daarbij nagenoeg altijd om Ottomotoren. Tot ongeveer 1980 werden
uitsluitend WK-installaties gebouwd met een elektrisch vermogen, kleiner
dan 300 kW: in de regel werden deze installaties voorzien van zelfa.anzulgende motoren. Daarna zijn de vermogens toegenomen waarbij motoren
met een vermogen boven 200 kW als regel van (mengsel)oplading worden voorzien.
Aan het begin van de jaren '80 ontstond belangstelling voor het terugdringen van de uitstoot van NO, van verbrandingsinstallaties, onder meer
omdat stikstofoxyden een belangrijke oorzaak zijn van de verzuring van
het milieu. In 1987 was ca 100 MWe in de vorm van WK Installaties
opgesteld; de totale NO„ uitstoot hiervan bedroeg toen 6500 ton/jaar, wat
overeenkomt met 65 ton/MWe bij een specifieke emissie van 1500 g/GJ.
Onder invloed van steeds strengere normen zijn ontwikkelingen in gang
gezet waarin tangs verschillende wegen de NO„ uitstoot van gasmotoren
steeds verder werd verlaagd. In 1992 bedroeg de gemiddelde specifieke
uitworp nog 130 g/GJ; in totaal werd bij een opgesteld vermogen van 650
MWe ca 15.000 ton/jaar aan NO„ geproduceerd, een productie van 25
ton/MWe. Uit deze getallen blijkt dat de totale uitstoot per MWe in vijf jaar
tijd meer dan gehalveerd is; bovendien komt een relatief groot gedeelte
van de totale productie voor rekening van oudere installaties. Op het
ogenblik van het schrijven van dit rapport (oktober 1993) is de uitstootnorm voor nieuw te leveren motoren 270 g/GJ, een niveau dat door
moderne gasmotoren gemakkelijk kan worden gehaald.

12. Het programma
Door financiële deelname aan projecten met een risicodragend en innoverend karakter stimuleert Novem B.V. een versnelde invoering van
energiezuinige en milieuvriendelijke technieken. Hieraan wordt wel altijd
de voorwaarde verbonden, dat Novem metingen kan (laten) verrichten om
de bereikte resultaten te onderzoeken, vast te leggen en door publikatie
onder de aandacht van een breed publiek te brengen.
In 1986 werd in opdracht van de ministeries van EZ en VROM het
onderzoekprogramma 'NON-emissiebeperking bij gasmotoren' gestart, dat
werd gekoppeld aan de participatie in een achttal demonstratieprojecten
op het gebied van warmtekracht. Het doel van dit programma was onder
meer het vaststellen van de mogelijkheden om de norm voor de NO,emissie te verlagen naar 270 g/GJ.
In eerste instantie werden de projecten geselecteerd op basis van hun
specifieke, fabrikant gebonden eigenschappen; zo werd met een klein
aantal projecten een grote spreiding in vermogen en uitvoeringsvorm
verkregen.
In een tweede fase van het NON-onderzoek werd, op basis van de
ervaringen van de eerste fase, een aantal installaties geselecteerd,
waaraan metingen werden verricht. Hierbij werd onder meer gekeken naar
de invloed van een aantal bedrijfsparameters op de NON-uitstoot en naar
de effectiviteit van bepaalde NO, verminderingsmethoden. In dit geval was
het doel het vaststellen van de mogelijkheid om de norm voor de NONuitstoot te verlagen van 270 naar 140 g/GJ. Daarnaast werden metingen
verricht aan afzonderlijke componenten van gasmotoren zoals bougies en
elementen van motormanagementsystemen.
1.3. Probleemstelling en doel van dit rapport
In het NMP+ (1990) stelt de overheid zich tot taak om de nationale
uitstoot van NO,, in het jaar 2900 te hebben gereduceerd tot maximaal
243.000 ton/jaar. Dit is minder dan 50 % van de uitstoot in 1980.
Onder de strategieën voor het realiseren van dit doel wordt de mogelijkheld genoemd van het gebruik van WK-installaties met een lage NO„uitstoot; hiervoor moet het uitstootgedrag van gasmotoren verbeterd
worden. Daarbij treden twee belangrijke aandachtspunten op:
reduceren van de NON-uitstoot mag niet in ontoelaatbare
mate ten koste gaan van de rentabiliteit. Dat betekent dat
verbeteringen niet teveel mogen kosten en niet nadelig
mogen zijn voor het rendement;
voorzieningen moeten lange tijd de wettelijke norm realiseren, zonder dat tussentijdse metingen aan de NO„-uitstoot
noodzakelijk zijn.
Dit rapport bevat een evaluatie van het NO,,-demonstratieprogramma. Het
doel van het rapport is om:
Inzicht te verschaffen in het gedrag van de onderzochte installaties
en in de mogelijkheden om dit gedrag te verbeteren;
de invloed van diverse reductiemethoden op de rentabiliteit van de
installaties te onderzoeken.

2. NO, IN GASMOTOREN

2.1. NO,
Schadelijkheid
2.1.1.
NO, is een verzamelnaam voor de oxyden van stikstof:
NO, NO2, N20 en N203
Al deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu, maar N20 en N203 komen
in de rookgassen van gasmotoren nauwelijks voor (ref 1.). In dit rapport
wordt daarom onder 'NO,' alleen NO en NO2 verstaan. Beide gassen
kunnen in de atmosfeer salpeterzuur (HNO3) vormen; dit is een belangrijke oorzaak van de verzuring van het regenwater. Met het oog op het
terugdringen van de verzuring worden steeds strengere eisen gesteld aan
de uitstoot van NO,.
Ontstaan en invloedsgrootheden
2.1.2.
Bij de verbranding van aardgas, In gasmotoren of anderszins, ontstaat
NO, door de oxydatie van stikstof, die eff met de verbrandingslucht 6f met
de brandstof wordt meegevoerd. NO ontstaat door directe oxydatie
volgens het zogenaamde itherrnischee of Zeldovich mechanisme
N2 + 0 -0

NO +N
NO +0

Over de vorming van NO2 in gasmotoren is momenteel nog weinig
bekend.
Er zijn twee bedrijfsparameters van grote invloed op de vorming van NO,:
-

de reactiesnelheid;
de verblijftijd van verbrandingsgassen in zones met een
hoge temperatuur.

De reactiesnelheid van een chemische reactie tussen gassen is in het
algemeen afhankelijk van
-

de temperatuur (ref. 1 en 2);
de druk (ref. 3);
de concentratie van de deelnemende stoffen.

Uit metingen is bekend dat de vormingssnelheid van NO, in gasmotoren
slechts in verwaarloosbare mate afhangt van de druk en de verschillende
concentraties, zodat alleen de temperatuur als bepalende factor wordt
beschouwd.
-

Bij toenemende temperatuur neemt de vorming van NO, toe. De temperatuur wordt bepaald door het ontstekingstijdstip, de luchtovermaat, de

N

temperatuur van het gasmengsel year de ontsteking (bij gasmotoren in
belangrijke mate bepaald door de temperatuur in het inlaatspruitstuk), de
compressieverhouding, de boring en de belasting van de motor.
Op de verblijftijd in de cilinder zijn van invloed:
- het tijdstip van de ontsteking;
- de grootte van de verbrandingskamer.

2.2. Vermindering van de NOK-uitstoot
De NON-uitstoot van gasmotoren kan op twee principieel verschillende
manieren worden teruggedrongen, namelijk door de vorming ervan tegen
te gaan en door gevormd NQ uit rookgassen te verwijderen. Voor elk van
deze twee benaderingen zijn verschillende technische uitvoeringen
mogelijk. Deze worden hier besproken. In paragraaf 2.2.3. volgen enige
opmerkingen over de regeltechnische maatregelen die in sommige gevallen genomen moeten worden.
Tegengaan van de vorming
• 2.2.1.
De mogelijkheden om de vorming van NQ tegen te gaan zijn onder meer:
-

verlaging van de verbrandingstemperatuur;
verkorting van de verblijftijd van de verbrandingsgassen in
zones met een hoge temperatuur;
aanpassen van het zuurstofaanbod door het luchtaanbod te
wijzigen;
verlaging van de verbrandingsdruk.

Aileen de eerste en de derde optie worden in de praktijk toegepast.
Alle verbrandingsmotoren leveren de beste prestaties als de druk (en
daarmee de temperatuur) in de cilinder na de verbranding zo hoog
mogelijk is. De druk wordt bepaald door de luchtovermaat, het ontstekingstijdstip, de temperatuur en de druk vóór de ontsteking. Deze laatste
twee factoren worden onder meer bepaald door de inlaattemperatuur en druk van het mengsel en door de compressieverhouding van de motor.
Het blijkt (ref. 1), dat een zelfaanzuigende motor zijn grootste vermogen
levert bij stoichiometrische verbranding. Het asrendement daarentegen
bereikt zijn maximum pas bij een Iuchtovermaatfactor (X) van 12. Bij een
stijgende luchtovermaat worden de thermodynamische eigenschappen
van de verbrandingsgassen beter. Een hogere luchtovermaat leidt tot een
lagere CO2-concentratie, wat een gunstige invloed heeft op het asrendement. Wanneer de luchtovermaat echter te groot wordt nemen de verliezen in de motor zodanig toe, dat de gunstige invloed op de rookgassamenstelling teniet wordt gedaan. Het optimum in het asrendement treedt
op bij een luchtovermaatfactor van rond 1,2.

Wanneer de luchtovermaat vanaf >s. = 1 (stoichiornetrische verbranding)
gaat toenemen, stijgt de zuurstofconcentratie in de rookgassen, wat de
vorming van NO, bevordert. Bij verhogen van de luchtovermaatfactor daalt
de verbrandingstemperatuur, omdat er meer ballast-gassen verhit moeten
worden. Deze temperatuurverlaging leidt er toe dat de vorming van NO,
bij een X boven 1,2 weer gaat afnemen.
In principe is het dus mogelijk om de NO„-produktie terug te drkigen door
de luchtovermaatfactor te vergroten. Met dit z.g. 'lean bum' (arm verbrandingsmengsel, X> 1,4) principe zijn goede resultaten bereikt. Er is bij
zelfa,anzulgende motoren echter een nadeel aan verbonden. Door de
lagere cylindertemperatuur is het asrendement lager, zodat het specifiek
brandstofverbruik (m3/kWh) belangrijk stijgt. Hieraan wordt tegemoet
gekomen door de motor te voorzien van een mengsel-(of eventueel
verbrandingslucht-) compressor, aangedreven door een uitlaatgasturbine.
De luchtovermaat heeft ook Invloed op de uitstoot aan onverbrande of
onvolledig verbrande koolwaterstoffen (C„,14,), bij aardgas in hoofdzaak
methaan, en van CO. Bij onderstdichiometrisch draaiende motoren (X
kleiner dan 1) zijn de emissie van deze stoffen in het algemeen hoog. Zij
bereiken een minimum bij k = 1, om weer wat op te !open bij zeer grote
luchtovermaat als gevolg van het dalen van de verbrandingstemperatuur
en het voortijdig doyen van het vlamfront. Het opvoeren van de luchtovermaat ter vermindering van de NO,-produktie kan dus leiden tot een
stijging van de uitstoot aan onverbrand en aan koolmonoxyde. Een ander
punt van aandacht bij het lean bum principe, is dat de ontsteking moeilijker wordt, waardoor het risico bestaat dat het mengsel in het geheel niet
ontsteekt ('misfiring'). Bij een te vroege ontsteking bestaat het risico van
kloppende verbranding. Aan het eerste bezwaar kan constructief lets
gedaan worden door bijvoorbeeld een voorkamerontsteking toe te passen.
De bestrijding van kloppen vereist een zorgvuldige bewaking en regeling
van de luchtovermaat. De luchtovermaatfaktor, X, mag zich bij een
gegeven motor niet buiten bepaalde grenzen bevinden.
2.2.2.
NON-verwijdering uit rookgassen.
Zoals in paragraaf 22.1 werd opgemerkt, vertonen zuigermotoren hun
grootste prestaties bij stdichiometrische verbranding en hun hoogste
rendement bij een luchtovermaatfactor van 1,2. Bij motoren die onder
deze condities draaien moet NO„ na de verbranding uit het rookgas
worden verwijderd. Dat kan door middel van een proces van chemische
reductie waarbij NO„, CO en C,H, reageren tot N2, CO2 en water.
Bij de huidige stand van de techniek komen voor dit proces drie methoden
In aanmerking (ref. 4):
a- reductie in een zuurstofarme omgeving;
b- reductie in een zuurstofhoudende omgeving;
c- recirculatie van rookgas.

ad a).

Reductie in een zuurstofarme omgeving vindt plaats in de
bekende driewegkatalysator. Deze bestaat uit een bed van
edelmetaal (platina, rhodium en/of paladium), dat in zeer
kleine deeltjes is aangebracht op een drager met een groot
specifiek oppervlak. Genoemde metalen katalyseren reacties
tussen NON, CO en C5,11, (onverbrande koolwaterstoffen),
waarbij als reactieprodukten N2, CO2 en H20 vrijkomen.
Vereist voor de goede werking van de driewegkatalysator is
een ther lage zuurstofconcentratie (<0,03 %) in de
uitlaatgassen en een geschikte temperatuur van de
katalysator. Het restzuurstofgehalte wordt gemeten met
sondes in de uitlaat. De motor moet voor de goede werking
van deze X-sondes in feite onder stoichiometrisch werken;
de luchtovermaatfactor mag zich niet onder de 0,989 en niet
boven de 0,991 bevinden ( het k-venster). Dit nauwe Xvenster vereist een nauwkeurige regeling van de
luchtovermaat, waarvoor gevoelige X-sondes nodig zijn. Een
belangrijk punt van aandacht bij deze reductietechniek is dan
ook de veroudering en de vervuiling waar deze sondes
gevoelig voor zijn.

ad b).

Er zijn verschillende methoden in ontwikkeling om de NO,uitstoot te reduceren in een zuurstofhoudende omgeving.
Deze hebben boven de driewegkatalysator het voordeel, dat
het rookgas van een niet-stoichiometrische gasmotor behandeld kan worden.
De belangrijkste methode is selectieve katalytische reductie.
Hierbij wordt NH3 aan de rookgassen toegevoerd; het mengsel wordt geleid door een katalysator, bestaande uit titanium en vanadiumpentoxyde (V205). Tevens wordt gebruik
gemaakt van ureum als van ammoniak. De SCR (Selective
Catalytic Reduction)-methode is op zichzelf niet nieuw, maar
voor WKK-installaties is hij nog in ontwikkeling.
Eén andere methode bestaat uit een tweetrapsproces, waarbij in de eerste katalysator, onder toevoeging van methaan
als reductiemiddel, de vrije zuurstof in het rookgas gebonden
en de NO, wordt gereduceerd en in de tweede de aanwezige
C„,H5 en CO worden verwijderd. Deze methode wordt nog
niet in de praktijk toegepast (ref. 4).

ad c).

Om de rookgassen van een motor die normaal bovenstoichiometrisch draait geschikt te maken voor nabehandeling in
een driewegkatalysator kan men rookgasrecirculatie toepassen. Hierbij wordt aan een stoichiometrisch gas/luchtmengsel
zoveel afgewerkt rookgas toegevoegd, dat de totale gashoeveelheid in de cilinder even groot is als bij de normale bedrijfsomstandigheden, waardoor het rendement (min of meer)
gehandhaaft blijft. Het voordeel is dat men een relatief grote
hoeveelheid chemisch inert ballastgas in de cilinder heeft

wat de verbrandingstemperatuur drukt en dus de vorming
van NO„ tegengaat. Bovendien produceert de motor nagenoeg zuurstofvrije rookgassen, waardoor NO,,, Cm1-1,, en CO
met een driewegkatalysator kunnen worden verwijderd.
Regeling
2.2.3.
De eisen die aan de rookgassamenstelling worden gesteld door de gebruikte NO,-verminderingsmethode, maken het noodzakelijk de motor te
voorzien van een goede regeling. Bij gasmotoren komt dit er dikwijls op
neer dat in de uitlaat het zuurstofpercentage van de rookgassen wordt
gemeten, en op grond hiervan de luchtovermaat elektronisch wordt
geregeld.
Er wordt ook gewerkt aan systemen die het ontstekingstijdstip in atiankelijkheid van de NO„-uitstoot wijzigen. Dit laatste is nog niet op brede
schaal ingevoerd.
Gebleken is (ref. 1,4) dat een elektronische k-regeling een krachtig
hulpmiddel is bij de vermindering van de NO„-uitstoot; motoren met een
handmatige instelling van de luchtovermaat kunnen eigenlijk niet meer
aan de beoogde eisen en normen voldoen.
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3.

HET DEMONSTRATIEPROGRAMMA

3.1. Opzet van het programma
Dit hoofdstuk geeft een samenvattend overzicht van de metingen die in
het kader van he Novem-programma 'NO„-beperking bij gasmotoren' zijn
verricht aan lean bum motoren, aan stoichiornetrische motoren met
externe DeN0x voorzieningen en aan componenten zoals bougies, Xsondes en NON-sondes. Bijlage A geeft een overzicht van de projecten
met de projectnummers waarnaar in dit hoofdstuk wordt verwezen. Een
gedetailleerde beschrijving van ieder afzonderlijk project is opgenomen in
bijlage B.
3.2. Lean bum motoren
Er werden metingen uitgevoerd waarbij het ontstekingstijdstip, de luchtovermaat, het vermogen, en de mengseltemperatuur aan het inlaatspruitstuk werden gevarieerd, teneinde hun invloed op het emissiegedrag en
het asrendement te bepalen. Daamaast werden bij verschillende installaties proeven gedaan om het functioneren van het motormanagementsysteem en van een SCR-systeem te onderzoeken. Ter verduidelijking
van de grafieken in deze paragraaf geeft tabel 3.1 een overzicht van de
projecten en de per project uitgevoerde metingen. De projectnummers
verwijzen naar de nummers in bijlage B.
r-Projectnummer
Motorvermogen
(kWe)
Variatie X
Variatie toms,.
Variatie vermogen
Temperatuur inlaatspruitstuk
gedrag drukvulgroep
motormanagementsysteem

5
2
3
4
6
9
21 26
31
1
170 270 350 400 1000 313 703 330 703 650
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

Tabel 3.1 Uitgevoerde metingen per project, lean burn motoren
Metingen bij variabele luchtovermaat
Het verhogen van de luchtovermaat heeft tot gevolg, dat de verbrandingstemperatuur verlaagt, waardoor in principe de NON-emissie daalt.
Daar staat tegenover dat de emissies van onverbrand en van CO kunnen
toenemen en dat het asrendement kan dalen. In figuur 3.1 A t.m E is het
resultaat van de proeven met variërende luchtovermaat weergegeven.
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Figuur 3.1. De invloed van het variëren van de luchtovermaat op de uitstoot van CmHn
(A) en CO (B), op het asrendement (C) en de NOx - uitstoot (D en E).

Bij verhoging van de luchtovermaat stijgt in alle gevallen de C„,H„-emissie
en in de meeste gevallen ook de CO-emissie. In figuren 3.1 A en B valt
op, dat de onverbrand emissie bij motor 6, een 313 kWe Yanmar-motor
met voorkamer ontsteking, veel hoger is dan bij de andere motoren. Op
het eerste gezicht is dat een gevolg van de zeer grote luchtovermaatfactor
van deze motor (X> 2). Hoewel dat zeker een rol speelt, moet worden
opgemerkt, dat uit het onderzoek is gebleken dat bij deze motor de vorm
van de zuiger voor verbetering vatbaar is. Er is een relatief grote spleet
tussen de zuiger en de cylinderwand waarin het vlamfront niet kan
doordringen. Hierdoor blijft in de cilinder relatief veerl onverbrand mengsel
over. De hoge CO-emissie van deze motor wordt veroorzaakt doordat
een voorziening is ingebouwd die de swirl in de verbrandingskamer
bevordert om daarmee de verbranding te versnellen. Door de extra swirl
komen de verbrandingsgassen in een intensief contact met de koele wand
van de cilinder, waardoor de verbranding niet volledig is. De relatief grote
emissie van Cn,Hn en CO van motor 4 worden eveneens veroorzaakt door
een minder geschikt zuigerontwerp. Ook hier is het spleetvolume te groot.

Het asrendement vertoont In de meeste gevallen, niet bij de motoren 5 en
6, een daling bij toename van de luchtovermaat. Dit wordt veroorzaakt
doordat het verbrandingsproces bij grotere X trager verloopt. De merkwaardige tendens van project 5 berust vermoedelijk op een meetfout bij
de tweede meting; ook hier toont het asrendement waarschijnlijk een
dalende tendens, zoals in bijlage B5 wordt besproken.
Uit de figuren 3.1 D en E blijkt dat er een sterk verband is tussen de
luchtovermaat en de NON-uitstoot. Bij een toename in de luchtovermaatfactor van circa 0,1 daalt de NON-emissie met ongeveer 200 g/GJ,
waarmee hij in de meeste gevallen ongeveer halveert. Een soortgelijke
tendens valt waar te nemen bij de NO2-emissies.
Variatie van het ontstekingstfidstip
In de figuren 32 A t/m E is het resultaat van de metingen bij variatie van
het ontstekingstijdstip weergegeven. Op de horizontale assen is de
ontstekingshoek in ° VBDP (yoor bovenste dode punt) uitgezet. Van links
naar rechts wordt dus het ontstekingsti'dstip vervroegd.
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Figuur 3.2. De invloed van het variëren van de luchtovermaat op de emissie van CmHn
en CO (A en B), het asrendement (C) en de NO,- en NO2-uitstoot (D en E)

De onverbrand-emissies stijgen bij vervroeging van het ontstekingstijdstip.
Dat komt doordat bij een vroegere ontsteking de piekdruk in de cilinder
toeneemt, waardoor de mengselmassa in de zuigerspleet stijgt. Er is dan
relatief veel mengsel dat niet door het vlamfront bereikt kan worden. Bij
motor 6 lijkt deze tendens niet aanwezig te zijn. Het gaat hier echter om
een voorkamer motor, waarbij het moment van de vonkoverslag in de
voorkamer als ontstekingstijdstip is beschouwd. De daadwerkelijke
ontsteking van het mengsel in de cilinder volgt enige krukgraden later;
hoeveel precies is uit de metingen niet op te maken.
Bij vervroeging van de ontsteking neemt de piekdruk in de cilinder toe met
als gevolg een vergroting van de mengseldichtheid, die op zijn beurt
resulteert in een vergroting van de verbrandingssnelheid. Een verhoogde
verbrandingssnelheid leidt ertoe dat de verbranding eerder uitdooft,
waardoor het verbrandingsproces afgelopen is voordat alle CO heeft
kunnen door-oxyderen tot CO2. De uitstoot van CO neemt als gevolg van
een en ander toe als het ontstekingstijdstip wordt vervroegd. Deze tendens is in alle gevallen, behalve weer project 6, zeer duidelijk te zien
(figuur 32. B).
In het algemeen vertoont het asrendement als functie van het ontstekingstijdstip een optimum. Wanneer de ontsteking te vroeg komt, is de
verbranding te ver voortgeschreden op het moment dat de zuiger in het
bovenste dode punt is. De verblijftijd van de hete gassen In de cilinder
wordt dan langer, waardoor de verliezen als gevolg van afkoeling tegen
de cilinderwand toenemen. Bovendien vindt de verbranding plaats bij een
lagere compressie. Een later ontstekingstijdstip leidt dan tot een rendementsverbetering. Komt de ontsteking echter te laat, dan is het expansieproces al begonnen als de verbranding nog niet ver genoeg is voortgeschreden. Bij de arbeidsslag kan dan geen optimaal gebruik worden gemaakt van de verbrandingswarmte. Ergens tussen deze extremen ligt een
optimale waarde van het asrendement, het MBT Minimum ignition
advance for best torque,.
Figuur 3.2. C toont het verband tussen het asrendement en het ontstekingstijdstip. Bij project 4 is te zien dat het rendement bij een
van
ongeveer 26 ° VBDP een optimum vertoont. Bij motor 1 komt de ontsteking uit het oogpunt van het asrendement te vroeg, zoals blijkt uit de
verslechtering van het rendement bij vervroegen van de ontsteking. Bij de
overige projecten is de ontsteking in alle gevallen te laat. Hier leidde
vervroegen van de ontsteking tot aanzienlijke rendementsverbeteringen.
Uit figuur 3.2. D blijkt dat de NON-emissie door vervroegen van de
ontsteking zeer nadelig wordt beinvloed. Bij een vervroeging van 4 ° stijgt
de NON-uitstoot met ongeveer een factor 3,5. Deze trend kan verklaard
worden uit de hogere temperaturen en piekdrukken die het gevolg zijn van
het vervroegen van het onstekingsmoment. Uit het oogpunt van NO,emissiereductie is het dus gunstig het ontstekingstijdstip zo laat mogelijk
te kiezen. Een zeker verlies aan rendement moet daarbij worden aanvaard.

Draaientleallasi

In figuur 3.3 A Um E zijn de verschijnselen weergegeven die optreden als
de motorbelasting niet gelijk is aan het nominale vermogen. Bij nullast is
de generator van het net afgekoppeld en draait de motor 'stand by'.
Daarbij is het asrendement zeer laag ( ongeveer 25%) evenals de optredende verbrandingstemperaturen.
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Figuur 3.3. CmHn en CO-uitstoot (A en B), asrendement (C), NO,- en NO2-emissie (D
en E) bij draaien in deellast

Het resultaat is dat de uitstoot aan onverbrand en aan CO relatief hoog
is. Bij verhoging van het uitgangsvermogen verbetert het verbrandingsproces, waardoor de C,Hr,- en CO-emissies dalen. Het asrendement
vertoont een duidelijke stijging door het afnemen van smoorverliezen in de
mengselregelklep en door het relatief minder belangrijk worden van
mechanische wrijvingsverliezen bij het toevoeren van meer brandstof/luchtmengsel (figuur 3.3.C).
De NOv-uitstoot vertoont over het algemeen een stijging bij toenemende
belasting, althans bij gelijkblijvende luchtovermaat en ontstekingstijdstip.
Aan deze voorwaarde was alleen bij motor 1 en motor 5 voldaan, zodat
deze NOV-toename daar zeer goed zichtbaar is. Motor 2 was niet uitgevoerd met een motormanagementsysteem. De luchtovermaat bij nullast
was bij deze motor afgesteld op 1,15, terwijl bij bedrijf een luchtovermaat

van ongeveer 1,5 werd aangehouden. Hierdoor steeg de NOK-emissie bij
nullast tot een bijzonder hoge waarde. Bij de overige motoren regelt het
motormanagementsysteem bij een dalende vermogensvraag de luchtovermaatfactor zodanig bij dat het asrendement zo hoog mogelijk wordt
gehouden bij handhaving van de NON-ultstoot.
De temperatuur in het inlaatspruitstuk
De laagwaardige warmte die vrijkomt bij de koeling van het gecomprimeerde mengsel kan dikwijls niet worden gebruikt. Uit economische
motieven is het daarom van belang zo weinig mogelijk van deze warmte
weg te koelen. Enige koeling is echter wel nodig, omdat bij een te hoge
temperatuur in het inlaatspruitstuk de dichtheid van het mengsel te klein
wordt, wat ten koste gaat van het motorvermogen. Er zijn een aantal
metingen uitgevoerd om de invloed van de temperatuur in het inlaatspruitstuk op de CO-, C„,FIn- en NON-uitstoot en op het asrendement te
bepalen. De resultaten zijn weergegeven in figuur 3.4 A Urn E.
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Figuur 3.4. CmHn en CO uitstoot (A en B), asrendement (C) en NO,- en NO2-emissies
als functie van de temperatuur in het inlaatspruitstuk

Doordat bij een hogere inlaattemperatuur de verbranding beter verloopt,
daalt de uitstoot aan CmHn. De CO-emissie stijgt iets doordat het verbrandingsproces versnelt. Onder invloed van de verhoging van de ver-

brandingssnelheid neemt het asrendement toe, terwijl de hogere
temperatuur de NON-uitstoot verhoogt.
Motor 31 en 3 vertonen echter een afwijkend gedrag. Dat wordt in beide
gevallen veroorzaakt door een regelingreep van het motormanagementsysteem.
Motormanagementsystemen
Bij de meetprogramma's van de projecten 3, 4, 5, 9 en 31 is onderzoek
gedaan naar het functioneren van het motormanagementsysteem. De
projecten 3, 4 en 31 betroffen alle drie Caterpillar motoren met een
vermogen van respectievelijk 350, 400 en 650 kW, uitgevoerd met een
DeKee Motormanagementsysteem. In project 5 ging het om een 1000 kW
Jenbach-motor met een Jenbach systeem, Leanox; bij project 9 om een
720 kW Deutz-motor met een Deutz motormanagementsysteem.
Het Deltec systeem, dat met ondersteuning van het ministerie van VROM
werd ontwikkeld, is uitvoerig getest in project 31. Onderzocht werd de
respons van het systeem op wijzigingen in de belasting, op variatie van
de mengseltemperatuur in het inlaatspruitstuk, op defecten in de zuurstofen druksensoren en op vervuiling van het luchtfilter. De defecten werden
gesimuleerd door de sensoren los te maken; filtervervuiling werd gesimuleerd door de inlaat van het luchtfilter gedeeltelijk af te plakken. In project
4 werd nogmaals de respons op variatie in de belasting gemeten.
Bij het Leanox en het Deutz motormanagementsysteem is alleen gekeken
naar de respons op het vervuilen van het luchtfitter, omdat aangenomen
ward dat de sensoren van deze systemen weinlg gevoelig zijn voor
slijtage en veroudering.
Alle systemen blijken in de praktijk uitstekend te voldoen. ledere ingreep
resulteerde in een reactie van het motormanagementsysteem waarbij de
NON-ultstoot bij een zo hoog mogelijk asrendement nog juist aan de norm
voldoet.
Het Shell SCR-systeern
In project 22 is het gedrag van een SCR systeem, ingebouwd in de
afgassenstroom van een 460 WI Jenbach motor, onderzocht. Het gaat
om een door Shell ontwikkeld systeem, dat driemaal werd doorgemeten.
De eerste meting vond plaats direkt na het installeren, de tweede na
ongeveer 2000 draaiuren en de derde na 3000 draaiuren.
Na 2000 uur bleek de katalysator nog steeds goed in staat te zijn om de
NON-emissie op een peil van 70 g/GJ te houden, 200 g/GJ beneden de
norm. De prestaties waren in vergelijking tot de nieuwe toestand wel lets
teruggelopen: in nieuwe staat was de reductie 75 %, na 2000 uur 55%.
Na ongeveer 3000 draaluren bleek de reductie nog slechts 35 % te
bedragen. De leverancier van de SCR heeft wegens dit teleurstellende
resultaat besloten het katalysatormateriaal uit de installatie te verwijderen

voor nader onderzoek. De oorzaak van het achteruitlopen van de prestaties van de SCR bleek ten dele gelegen in het feit dat de motor gedurende het project zéér dikwijls is gestart en gestopt. Bij pendelend bedrijf van
de motor komt de katalysator niet op zijn bedrijfstemperatuur van 120 °C,
waardoor er in de katalysator condensatieverschijnselen optreden, die de
werking ervan nadelig beinvloeden. Nu dit onderkend is, zal Shell de
toepasbaarheid van de katalysator in samenwerking met de gebruiker van
een WK-installatie verder onderzoeken.
Er moet geconcludeerd worden dat dit SCR-systeem, hoewel veelbelovend, (nog) niet universeel toepasbaar is: de bruikbaarheid ervan hangt
sterk af van bedrijfsomstandigheden.
3.3. Steichlometrische motoren
In de projecten 8 en 10 werd het gedrag van stoichiometrische motoren,
uitgerust met drieweg katalysatoren, onderzocht.
Bij project 8 ging het om een 222 kW MAN motor, bij project 10 om een
15 kW Totem motor.
In project 8 werd het emissiegedrag véér en na de katalysator bekeken
als functie van het elektrisch vermogen. De resultaten zijn weergegeven in
figuur 3.5 A t/m D. De emissies van CO en NO), stijgen bij toename van
de belasting. De stijging van CO wordt veroorzaakt door onvolledige
verbranding als gevolg van de zuurstofondermaat en door het eerder
uitdoven van het vlamfront bij toenemende snelheid van het verbrandingsproces, terwijl de NO„-uitworp nadelig beinvloed wordt door het
stijgen van de verbrandingstemperatuur. Die temperatuurstijging is ook de
reden van het lager worden van de Cm1-1„ emissie.
De NON-emissie wordt bij vollast met 97 % procent gereduceerd tot een
waarde van ongeveer 45 g/GJ, terwijl de C,„Fin emissie van ongeveer 120
g/GJ daalt tot 92 g/GJ (22%) en de CO-emissie van ongeveer 1100 g/GJ
tot 32 g/GJ (97 %). Bij lagere belastingen is het resultaat nog lets beter:
bij 75%- en 50 last wordt 99 % van de NO, en de CO verwijderd en
ongeveer 63 % van de koolwaterstoffen. Deze verbetering treedt op
doordat de verblijftijd van de gassen in de katalysator langer is bij lagere
motorbelasting, waardoor deze zijn werk beter kan doen.
In project 10 is het emissiegedrag van een 15 kW Totem motor bepaald
als functie van de luchtovermaat. Het resultaat is weergegeven in figuur
3.6.
Uit figuur 3.6 blijkt duidelijk de noodzaak van het handhaven van een
nauw X-venster. Voor een NON-uitstoot van ten hoogste 140 g/GJ (de
beoogde norm) mag X een waarde van 0,999 niet overschrijden. Voor een
volgens de TA-Luft acceptabele CO-uitstoot (200 g/GJ) mag X niet
kleiner zijn dan 0,990. Er moet dus tussen 0,990 en 0,999 geregeld
worden en dit stelt uiteraard hoge eisen aan de regeling van de luchtovermaat.
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Figuur 3.5 CmHn- (A), CO- (B), NOx- (C) en NO2- (D) emissies van een
Stoichiometrische motor, gemeten voor en achter de katalysator
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Figuur 3.6 Emissies van een motor met drieweg katalysator bij variatie van de luchtovermaat

3.4.
Componenten
In het kader van dit programma is zowel laboratorium- als praktijkonderzoek verricht naar het gedrag van verschillende instrumenten die een rol
spelen bij het reduceren van de NON-emissie van gasmotoren. Fiet gaat
om de projecten 12, 14, 15, 17 en 30 uit bijlage B. In de projecten 12 en
17 werd het gedrag van een bougiemonitor onderzocht, project 14 betrof
een verouderingsonderzoek van X-sensoren, in project 15 werd de
mogelijkheid onderzocht een bestaande etheen-detector tot NO- detector
om te bouwen en in project 30 is de mogelijkheid onderzocht bougies op
afstand te bewaken met behulp van de monitor uit project 12.
Bougiemonitor
In project 12 werd onderzocht of een inductieve meting van de piekspanning tussen de elektroden van een bougie een voldoende nauwkeurige
indicatie geeft voor de slijtage van de bougie. Dat blijkt inderdaad het
geval te zijn. Op grond van de bevindingen is de SPECTOR (SPark-plug
inspECtion moniTOR) ontwikkeld, waarmee de voortschrijding van bougie-slijtage on-line kan worden vastgesteld. Deze detectie maakt preventief onderhoud (vervangen van versleten bougies) mogelijk en laat bij
vervanging zien of de bougies wel de vereiste conditie hebben om een
zeer arm mengsel te ontsteken. Bovendien kan de SPECTOR worden gebruikt om, afhankelijk van het individuele gedrag van de bougies, per
cilinder het ontstekingstijdstip te wijzigen.
In de projecten 17 en 30 werd gekeken naar het gedrag van de SPECTOR onder praktijkcondities, en werd de slijtage van bougies onderzocht.
In project 17 werd gedurende ruim 1900 bedrijfsuren het gedrag van de
bougies van een 300 kW Waukesha motor gevolgd. Bij deze meting bleek
met behulp van de SPECTOR een betrouwbaar beeld te ontstaan van de
slijtage van de bougies. Bovendien kwam uit het onderzoek naar voren
dat de resultaten betrouwbaarder zijn bij motoren met per cilinder een
bobine. De standtijd van de bougies van het type Champion RB75 N
bleek 1850 uur te zijn.
In project 30 is getracht te komen tot een systeem om op afstand de
slijtage van bougies te bewaken met behulp van de SPECTOR. Door
moeilijkheden met de communicatie tussen verschillende computersystemen is dit project nog niet afgerond bij het schrijven van dit rapport
(augustus 1993).
Lambdasensoren
Bij de regeling van de luchtovermaat van gasmotoren wordt gebruik
gemaakt van sensoren in de uitlaat. In deze lambdasensoren wordt de
zuurstofconcentratie in de uitlaatgassen bepaald door galvanisch meting
met een vaste elektroliet en met lucht als referentiegas. Het meetsignaal
wordt toegevoerd aan het motormanagementsysteem dat op basis hiervan
het brandstof/lucht mengsysteem bestuurt. Veroudering van deze senso-

ren leidt tot afwijkingen in de luchtovermaat, wat op zijn beurt een oorzaak
is van verslechtering van het emissiegedrag.
Bij project 14 is het verouderingsgedrag onderzocht van een vijftal lambdasondes:
-

Bosch LSH6, verwarmd;
Bosch LSH6, onverwarmd;
AC Delco, onverwarmd;
Bosch LSM1 (A), verwarmd;
Bosch LSM1 (B), verwarmd.

De sensoren werden gedurende 6500 bedrijfsuren getest In een 210 kW
MAN G2842 DE (A = 1) motor. Er werd gemeten in een X-band tussen
0,97 en 1,02.
De verwarmde LSH6 van Bosch veroudert constant in de bid. De onverwarmde sensor vertoont daarentegen een sterke veroudering in de eerste
1000 uur en houdt daarna een constante gevoeligheid. De AC Delco
sensor veroudert tamelijk snel in de eerste 1500 uur en is na 6500 uur
totaal onbruikbaar. De verwarmde LSM1 van Bosch veroudert slechts
gering. Het X-signaal van deze sensoren vertoont wel een waarneembare
gevoeligheid voor de voedingsspanning.
De Bosch sensoren hebben alle een levensduur van meer dan 6500 uur,
hoewel de te regelen waarde periodiek moet worden gecorrigeerd. De AC
Delco sensor blijft ook bij periodieke correctie onbruikbaar na 6500 uur.
Hierbij past wel de slotopmerking dat de motor die bij dit onderzoek werd
gebruikt bijzonder 'sensor vriendelijk' is, omdat hij een zeer laag smeerolleverbrulk heeft, waardoor de sensoren niet erg vervuilen.
NO-detector
Bij project 15 werd een bestaande etheen-detector omgebouwd tot een
NO-detector. Het principe van de detector is als volgt:
NO reageert in een reactiekamer met ozon, waarbij NO, ontstaat in een
aangeslagen toestand. Bij de terugval naar de grondtoestand komt een
foton van een gegeven golflengte vrij, het gas licht (zeer zwak) op. Het
licht wordt gedetecteerd met behulp van een fotomultiplier; het resutterende signaal is een maat voor de NO-concentratie. In dit project zijn onder
meer de specificaties vastgesteld waaraan de onderdelen van de detector
moeten voldoen. Er werd een andere fotomultiplier gebruikt dan voor de
detectie van etheen; daarnaast bleek het nodig te zijn om de installatie
van een optisch filter te voorzien, teneinde overspraak door de luminescentie van andere rookgascomponenten (CO, propeen) te vermijden.
In een tweede fase zal de mogelijkheid worden onderzocht om de sensor
te miniaturiseren.

4. EVALUATIE VAN HET DEMONSTRATIEPROGRAMMA
4.1. Opzet van de evaluatie
Zoals in de inleiding werd opgemerkt, heeft de evaluatie twee doelen:
beoordelen van de praktische haalbaarheid van het reduceren van
de emissienorm voor Ntpx van 270 tot 140 g/GJ;
beoordelen
van de consequenties van de normverscherping voor de
economie van WK-installaties.
De evaluatie valt dus uiteen in een technisch en een economisch deel.
In het technische deel worden de resultaten van de projecten met elkaar
vergeleken. Daarbij wordt gekeken naar verschillende aspecten:
de vraag met welke technieken de nieuwe norm gehaald kan worden;
per soort verminderingstechniek, de reductie van de NOK-emissie;
daarbij wordt een vergelijking gemaald tussen het effect van een
bepaalde techniek en de aard van de betreffende motor (met of
zonder drukoplading, vermogen etc.);
de vraag of daarbij eisen gesteld moeten worden aan de motoren
ten aanzien van de oplading, het vermogen of andere eigenschapPen.
Het economische deel beschouwt de gevolgen van het gebruik van
bepaalde reductietechnieken voor de economie van gasmotoren. Er wordt
aandacht besteed aan:
de invloed op de terugverdientijd;
de behaalde reductie per extra bestede gulden.
De invloed op de terugverdientijd wordt zoveel mogelijk berekend volgens
het in bijlage C ontwikkelde model, waarmee voor elke installatie uit het
demonstratieprogramma de terugverdientijd bij NON-uitstoot van 270 g/GJ
en die bij een NON-van 140 g/GJ kan worden berekend. Het doel is om
voor uiteenlopende motortypen en -vermogens te bepalen wat het effect
is van het verscherpen van de NO,-emissienorm op de rentabiliteit van
WK-installaties.
De beschouwde installaties staan opgesteld bij een grote variëteit aan
bedrijven. De reële rentabiliteit van een gegeven installatie hangt sterk af
van bedrijfsspecifieke omstandigheden zoals het aantal draaiuren per Jaar
en de warmtevraag van het bedrijf. Om een zo eerlijk mogelijke vergelijking van verschillende installaties te kunnen maken, moeten dit soort
individuele zaken in het model buiten beschouwing blijven. Daarom zijn in
het model aannamen gedaan ten aanzien van het bedrijf, het aantal
draaiuren en de eigendomsconstructie van de WK-installaties. Bij de
berekeningen wordt voor het technische gedrag van de verschillende
installaties gebruik gemaald van de meetgegevens uit het programma.
In het model worden de jaarlijkse kosten en baten van de installatie onder
gestileerde bedrijfsomstandigheden berekend. Als kosten worden beschouwd:

- brandstofkosten;
- onderhoudskosten.
Als baten worden beschouwd:
- de vermogensvergoeding;
- de brandstolkostenvergoeding;
- de inkomsten uit geleverde warmte.
Uit de begininvestering en het jaarlijks resultaat van de WK-installatie
(baten-kosten) wordt de terugverdientijd berekend. Deze berekening
wordt voor elke installatie uitgevoerd bij een instelling waarbij hij een
NON-uitstoot van 270 g/GJ heeft en bij een instelling met een uitstoot van
140 g/GJ. Het verschil in terugverdientijd tussen beide instellingen, A 1W,
wordt gebruikt als een vergelijkingscriterium.
NOTA BENE: het doel van dit rekenmodel is het vergelijken van de
invloed van bepaalde verminderingstechnieken op de rentabiliteit van WK
installaties. Uit de berekeningsresultaten mogen géén conclusies worden
getrokken ten aanzien van de rentabiliteit van motoren van bepaalde
merken. Daarvoor zijn gedetailleerde berekeningen nodig waarbij ook de
concrete bedrijfsomstandigheden worden betrokken.
4.2. Technische evaluatie
Lean burn motoren
4.2.1.
Bij de in hoofdstuk 4 beschreven metingen is steeds een procesvariabele
(de luchtovermaat, het ontstekingstijdstip, de inlaattemperatuur van het
mengsel) gewijzigd om inzicht te krijgen in de invloed ervan op de NOKuitstoot. In deze paragraaf worden de resultaten bij variatie van de
luchtovermaat en bij variatie van het ontstekingstijdstip tegen het licht
gehouden. Deze twee variabelen zijn in de praktijk vrij gemakkelijk te
beinvloeden.
In de tabel 4.1 zijn de resultaten van de metingen bij variatie van de
luchtovermaat opgenomen. De tabel geeft steeds de hoogste en de
laagste gemeten NOK-uitstoot alsmede de NO2-uitstoot, de luchtovermaatfactor en het asrendement die daarbij optraden. Zoals in hoofdstuk 2
en 4 werd toegelicht komen de laagste waarden van de NOK-emissie
steeds voor bij de grootste luchtovermaat en vice versa, waardoor de
laagste NOK-uitstoot ook voorkomt bij het laagste asrendement en de
hoogste uitstoot bij het hoogste rendement. Tabel 4.2 geeft op dezelfde
manier de resultaten van de metingen bij variatie van het ontstekingstijdstip.
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Tabel 4.1 Hoogst en laagste gemeten waarde van de NOx-uitstoot bij
variatie luchtovermaat
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Tabel 4.2 Hoogste en laagste waarde van de NOx-uitstoot bij variatie van
het onstekingstijdstip

Uit beide tabellen volgt onmiddellijk een zeer belangrijke conclusie: alle
onderzochte motoren kunnen zodanig worden afgesteld dat zij voldoen
aan de beoogde norm van 140 g/GJ NON-uitstoot. In de praktijk is de
situatie nog aanzienlijk gunstiger, aangezien de norm wordt gecorrigeerd
voor het asrendement, waarbij een hoger rendement leidt tot een hogere
norm.
Bij het verhogen van de luchtovermaat daalt het asrendement. Bij vervroegen van het ontstekingstijdstip stijgt weliswaar het rendement, maar
stijgen ook de emissies van NOK, CO en C,,,lin. Nu zal men er in de
praktijk voor kiezen het ontstekingstijdstip en de luchtovermaat gezamenlijk te variëren, zodanig dat rendementsverlaging en emissies binnen aanvaardbare grenzen blijven. De reden hiervoor is van technische aard:
afzonderlijke wijziging van de luchtovermaat of het ontstekingstijdstip
introduceert moeilijkheden in de ontsteking van het mengsel, die opgeheven kunnen worden door luchtovermaat en ontstekingstijdstip goed op
elkaar af te stemmen. De optimale afstelling is sterk afhankelijk van het
type motor.
Aparte aandacht verdienen de emissies van NO2. Deze liggen, onafhankelijk van het type motor, tussen de 40 en de 70 g/GJ. Hoewel deze
uitstoot een relatief belangrijk deel van de NOK-emissie uitmaakt, is het
(nog) niet mogelijk hem met motorintrinsieke DeNox maatregelen terug te
dringen. Hierop wordt in paragraaf 4.3 teruggekomen.
Bij het draaien in deellast is de situatie eveneens gunstig. In tabel 4.3 is
van de onderzochte motoren de NON-emissie bij vollast en bij 50 %-last
weergegeven.
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Tabel 4.3 De invloed van de belasting op de NOK-vorming en het asrendement

Duidelijk Is te zien dat alle motoren bij halflast aan de norm voldoen.
Zoals in hoofdstuk 4 al werd opgemerkt wordt dit veroorzaakt door het
afnemen van de verbrandingssnelheid waardoor de pieken In druk en
temperatuur in de cilinder afnemen. Dit brengt, naast een daling van de
NON-uitstoot, wel een toename van de C„,H, en CO-emissies met zich
mee.
Stoichiometrische motoren
4.2.2
Het effect van driewegkatalysatoren op de uitstoot van storchiometrische
motoren is reeds ter sprake gekomen In hoofdstuk 3. Daar is vastgesteld
dat de te behalen vermindering 97 % procent kan bedragen. In het
algemeen moet daar de opmerking aan toegevoegd worden, dat de zeer
hoge concentratie NON-in de rookgassen voor de katalysator maakt dat
een kleine afname in de werking ervan al leidt tot een sterke stijging van
de N01-emissie. Bij een motor met een emissie van 1500 g/GJ leidt 97 %
vermindering tot een uitstoot van 45 g/GJ, maar wanneer de werking
afneemt tot 90 % vermindering is de uitstoot al 150 g/GJ, 10 g/GJ boven
de beoogde norm. Deze overweging leidt ertoe dat de katalysator na
verloop van tijd vervangen moet worden, wat een ongunstige invloed kan
hebben op de economie van de installatie.
4.3. Economische evaluatie.
Ook bij het evalueren van de invloed van diverse verrninderingsmaatregelen op de terugverdientijd wordt een onderscheid gemaakt tussen lean
bum motoren en stoichiometrische motoren. De invloed van normverscherping op de terugverdientijd van lean bum motoren wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het teruglopen van het motorrendement bij het
wijzigen van de procesparameters. Bij stoIchiometrisch werkende motoren
met katalysator wordt de invloed op de terugverdientijd veroorzaakt door
de meerinvesteringen die gedaan moeten worden voor de noodzakelijke
apparatuur.
4.3.1
Lean bum motoren
Om de NON-emissie van lean bum motoren terug te brengen kan de
luchtovermaatfactor worden verhoogd of het ontstekingstijdstip later
worden gesteld. Zoals in hoofdstuk 4 werd geillustreerd hebben beide
maatregelen hun invloed op het asrendement van de motor en daarmee
op de terugverdientijd ervan. Dit is overigens niet noodzakelijkerwijs een
negatieve invloed: later stellen van het ontstekingstijdstip kan het asrendement ten goede komen, zoals onder meer blijkt uit figuur 32 C.
In deze paragraaf wordt gekeken naar de wijziging die de terugverdientijd
ondergaat als de NON-emissie wordt verlaagd van 270 g/GJ, de huidige
norm, tot 140 g/GJ, de beoogde norm. Er worden drie manieren beschouwd om de NON-emissie terug te dringen:
verhoging van de luchtovermaat;
later stellen van de ontsteking;
verhogen van de luchtovermaat in combinatie met een vervroeging
van de ontsteking.

De laatste optie is om verschillende redenen veruit de belangrijkste. Zoals
in paragraaf 4.2.1 werd opgemerkt zullen op technische gronden het
ontstekingstijdstip en de luchtovermaat meestal niet onafhankelijk van
elkaar worden gewijzigd. Bovendien kan men, door beide zorgvuldig op
elkaar af te stellen, de NOx-uistoot tot de beoogde norm verlagen zonder
dat dit een zeer grote invloed heeft op het asrendement.
De terugverdientijd van de motoren, berekend met het model uit bijlage C,
ligt tussen de 6,5 en de 9,5 jaar met een gemiddelde van 8 jaar. Daarbij
moet worden opgemerkt dat motoren met een groter vermogen als regel
een kortere terugverdientijd hebben dan motoren met een kleiner vermogen.
In tabel 4.4 zijn de absolute en de relatieve toename van de terugverdientijden, A Ma en R, uitgezet tegen het motorvermogen. De tabel geeft
de beide getallen bij variatie van de luchtovermaat, bij variatie van het
onstekingstijdstip en bij een combinatie van beide maatregelen.
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Tabel 4.4. Toename van de terugverdientijd, relatieve toename en
kosten per ton vermeden NO), bij lean burn motoren

In geen van de gevallen blijken de economische consequenties van de
emissieverlaging bijzonder dramatisch te zijn. Opvoeren van de luchtovermaat verlengt de terugverdientijd gemiddeld met 0,39 jaar (5
maanden) met een maximum van 1,2 en een minimum van 0,09 jaar.
De relatieve toename van de terugverdientijd, betrokken op de tvt bij
een uitstoot van 270 g/GJ, bedraagt gemiddeld 5 % met een maximum
van 15 % en een minimum van 1 %.
Bij NOK-vermindering door middel van vervroeging van de ontsteking
neemt de terugverdientijd toe met een gemiddelde van 0,23 jaar, een
maximum van 0,5 jaar en een minimum van 0,04 jaar. De relatieve
toename ligt tussen 0,5 en 9 % met een gemiddelde van 3,8 %.
Bij het gelijktijdig variëren van het ontstekingstijdstip en de luchtovermaat is de situatie even gunstig. Uit tabel 4.4 blijkt dat daarbij de tvt met
gemiddeld 0,25 jaar toeneemt, terwijl de relatieve toename slechts 4 %
bedraagt.
De negatieve getallen bij project 1 suggereren dat de rentabiliteit van
deze installatie onder invloed van DeN0x maatregelen verbetert. Dat
wordt veroorzaakt doordat het rendement van deze motor toenam bij het
verstellen van het ontstekingstijdstip, wat er op wijst dat de motor niet
goed was afgesteld. De waarden voor de elVT van dit project zijn bij
het berekenen van genoemde gemiddelden buiten beschouwing
gelaten.
Uit dit alles kan geconcludeerd worden dat de toename van de terugverdientijd van WK-installaties met lean bum motoren bij het wijzigen
van de afstelling beperkt blijft tot enige maanden.
Een ander belangrijk criterium bij het bepalen van de aantrekkelijkheid
van gegeven verminderingsmethoden is de prijs, die per ton vermindering betaald moet worden. Als kosten wordt in dit verband beschouwd
de vermindering in jaarlijkse opbrengst (baten-kosten) van de installatie
ten gevolge van de NOK-vermindering, eventueel vermeerderd met
toegenomen kapitaalskosten die voortvloeien uit meerinvesteringen.
Tabel 4.4 toont dat de reductie van een ton NOx/jaar gemiddeld ongeveer f 2100,-/jaar kost. Daarbij moet worden aangetekend dat de
vermindering door verhoging van de luchtovermaat met een gemiddelde
prijs van f3000,-/ton NO, beduidend duurder is dan vermindering door
variatie van het ontstekingstijdstip. Vermindering met behulp van een
combinatie van luchtovermaatbijstelling en ontstekingsbijstelling is met f1200,het goedkoopst. Gezien het belang van de laatste optie kan men dit
getal als richtlijn aanhouden voor de prijs van het terugdringen van NO,
uitstoot van lean bum motoren.
De genoemde getallen worden sterk beïnvloed door de hoge kosten bij
project 3. Bij deze motor waren aanzienlijke meerinvesteringen nodig
voor apparatuur. Dat zal in het algemeen niet het geval zijn; bij de
overige motoren bleek het mogelijk de instellingswijzigingen zonder

deze investeringen te doen. Wanneer alleen gekeken wordt naar deze
motoren, blijken de gemiddelde kosten voor NON-vermindering f1200,/ton te bedragen met een maximum van f 1560,-/ton voor reductie met
variatie van de luchtovermaat en een minimum van f 380,-/ton voor
vermindering met een combinatie van variatie van de luchtovermaat en
van het ontstekingstijdstip.
4.3.2 Externe NON-vermindering
Bij het berekenen van de rentabiliteit van motoren met externe DeNox
maatregelen kunnen twee referentiegevallen beschouwd worden:
de motor zonder deze maatregelen, met een zeer grote
NOK-uitstoot;
een vergelijkbare lean bum motor met een uitstoot van 140
g/GJ.
In het rekenmodel uit bijlage C, waarmee de hieronder gepresenteerde
getallen zijn berekend, is van het eerste geval uitgegaan. Aan het einde
van deze paragraaf wordt ingegaan op de resultaten van een berekening met een lean bum motor als referentie.
In tabel 4.5 wordt een overzicht gegeven van de toename in terugverdientijd bij het installeren van een externe Denox-installatie. Opgenomen
zijn de ATVT van twee sto'ichiometrische motoren met een driewegkatalysator (8 en 10) en die van een lean burn motor met SCR (22).
Hoewel de laatste installatie na verloop van tijd niet goed meer bleek te
functioneren, biedt hij een interessant vergelijkingsobject. Bij de tabel
past de opmerking dat enige voorzichtigheid geboden is bij het
interpreteren ervan, omdat slechts zeer weinig onderzoeksresultaten ter
beschikking staan. Bovendien gaat het om motoren met zeer sterk
uiteenlopende vermogens en DeN0x apparatuur. Om deze reden is er
dan ook niet, zoals bij de lean burn motoren, een middeling toegepast in
de berekeningsresultaten.
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De voornaamste invloed op de rentabiliteit van installaties met externe
DeN0x-installlaties zijn de relatief grote meerinvesteringen die nodig zijn

voor de katalysatoren, de behuizingen ervoor en voor de benodigde
meet- en regelapparatuur. Bovendien heeft het gebruikte katalysatormateriaal als regel een standtijd van drie tot vijf jaar.
De genoemde kosten zijn op twee manieren in het rekenmodel verwerkt.
Investeringen voor katalysatorhuis, etc. zijn als meerinvestering opgeteld
bij de prijs van de motor. De kosten voor het vervangen van het
katalysatormateriaal zijn gedeeld door de standtijd van het materiaal in
jaren en vervolgens opgeteld bij de jaarlijkse onderhoudskosten. Bij de
motor met SCR (project 22) zijn bij de totale kosten ook de kosten voor
het gebruik van ammoniak opgeteld.
Uit tabel 4.5 blijkt dat de invloed van het installeren van een katalysator
op de rentabiliteit van een WK- installatie tamelijk groot is. De tabel
toont dat de toename van de terugverdientijd in de orde van enkele
jaren is. In een geval is de toename zelfs veertig jaar. Dit laatste geval
verdient aparte aandacht. Het gaat hier om een motor met een zeer
klein vermogen (15 kWe) die in de praktijk draait onder andere condities
dan de standaardcondities van het model. Motoren met dit soort kleine
vermogens zijn als regel relatief duur in onderhoud, zie bijlage C, figuur
C.1, waardoor de onderhoudskosten een zwaardere druk op de rentabiliteit leggen dan het geval is bij motoren met grotere vermogens. De
berekeningsresultaten van de economic van deze motor kunnen niet als
representatief beschouwd worden en blijven in het hierna volgende dan
ook buiten beschouwing.
Er blijven dus voor de evaluatie slechts de berekeningsresultaten van
twee motoren over. Het gaat bovendien om motoren met twee totaal
verschillende vormen van DeN0x apparatuur. Uiteraard is het niet
mogelijk om op basis van zo weinig metingen algemene uitspraken te
doen ten aanzien van de economische invloed van DeN0x apparatuur.
De in de rest van dit hoofdstuk genoemde getallen moeten dan ook
gezien worden als zeer globale richtgetallen.
Bij deze motoren ligt de toename in terugverdientijd in de orde van 1,5
jaar.
Belangrijker is de relatieve toename van de terugverdientijd. Deze is vrij
hoog, in de grootteorde van 30 % van de oorspronkelijke terugverdientijd voor de motor met driewegkatalysator en van 15 % voor de motor
met SCR.
De kosten per ton vermeden NO, vertonen een opvallend groot verschil.
Het duurst is de motor met SCR (22) met f 5334,-/ton, het goedkoopst is
de 220 kWe motor met driewegkatalysator met een prijs van f 465,-/ton.
Dit verschil grotendeels verklaard worden uit het feit dat bij de
berekening is gekeken naar de gehele uitstootvermindering, die door de
katalysator wordt bewerkstelligd. Bij de motor uit project 8 bedroeg werd
de uitstoot van 1500 g/GJ tot 50 g/GJ teruggebacht, een totale reductie
van 1450 g/GJ. Bij de motor uit project 22 was de reductie daarentegen

slechts 90 g/GJ, omdat deze motor ook zonder katalysator een zeer
lage NOK-uitstoot had (160 g/GJ).
4.4. Discussie
Uit het bovenstaande komen een aantal zaken naar voren. De rentabiliteit van lean bum motoren wordt betrekkelijk weinig beïnvloed door
maatregelen ter beperking van de NOK-uitstoot. Dit wordt ten dele
veroorzaakt door het feit dat het verlagen van de emissie als regel
gepaard gaat met een daling van het as-(dus: het elektrisch-)rendement
van de motor. Hoewel hierdoor de elektriciteitsproductie afneemt, stijgt
de warmteproductie, wat het verlies aan opbrengst uit de brandstofkostenvergoedingen ten dele compenseert.
Deze stijging van het thermisch vermogen kan in praktijksituaties als
een nadeel worden gevoeld. Een WK-installatie wordt als regel ontworpen om gedurende een bepaald aantal uren per jaar te voorzien in een
bepaalde warmtevraag. Daarbij tracht men onder meer uit rentabiliteitsoverwegingen het aantal uren dat de installatie in deellast draait zo klein
mogelijk te houden. Wanneer nu het thermisch vermogen toeneemt zal
het aantal uren dat de installatie niet zijn volledige warmteproductie
hoeft te leveren stijgen, met als gevolg een groter aantal deellasturen
per jaar. Doordat bij draaien in deellast het asrendement van de motor
slechter is, gaat dat ten koste van de rentabiliteit.
Bij het ontwerp van nieuwe installaties kan met de verrneerderde
warmteproductie rekening gehouden worden door te kiezen voor een
kleinere motor.
Bij lean bum motoren ligt de emissie van NO2, nagenoeg onafhankelijk
van het type motor, tussen de 40 en 70 g/GJ, met gemiddelde waarden
rond de 50 g/GJ. In ref 1 wordt deze waarde beschouwd als een soort
technische ondergrens voor de NON-emissie omdat hij (blijkbaar) niet
door instellingswijzigingen kan worden onderschreden. Op dit ogenblik is
het vormingsmechanisme van NO2 nog onvoldoende bekend. Bij de
verbranding van aardgas in vlammen wordt over het algemeen
aangenomen dat NO2 ontstaat door het oxyderen van NO volgens de
reactie
NO + 0 - NO2

Als dit mechanisme ook in gasmotoren een rol speelt, zou men een
verband verwachten tussen de NO-emissie en de NO2-emissie. Dit
verband blijkt echter niet te bestaan. Aan het vormingsmechanisme van
NO2 in gasmotoren moet fundamenteel onderzoek gedaan worden
teneinde vast te stellen of, en zo ja hoe, de emissie ervan door motorintrinsieke maatregelen kan worden beperkt. De relevantie hiervan wordt
door de tabellen 4.1 en 4.2 en de figuren 3.1 D en E duidelijk. Daar
blijkt dat het mogelijk is de NOK-uitstoot zover te reduceren dat hij vrijwel
gelijk is aan de NO2-uitstoot. er wordt dan dus nagenoeg geen NO meer
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gevormd. Een verder gaande NO,-vermindering is dan alleen te realiseren door de NO2-uitstoot te beperken. Hierbij moet bij een eventueel
verder aanscherpen van de emissienorm terdege rekening worden
gehouden.
Motoren met drieweg katalysatoren hebben geen last van rendementswijzigingen. De vermindering van de NO,-uitstoot is bij deze motoren
groot, zo'n 97% van de geproduceerde NO, wordt verwijderd. Een
voorwaarde is wel dat het materiaal van de katalysator, dat onderhevig
is aan veroudering, regelmatig wordt vervangen. Een betrekkelijk kleine
achteruitgang van de werking van de katalysator heeft emstige gevolgen voor de NO,-uitstoot. Wanneer bijvoorbeeld bij een motor met een
uitstoot van 1500 g/GJ een katalysator met een reducerend vermogen
van 97 % wordt geplaatst, loopt de NO,-uitstoot na de katalysator op
van 45 tot 150 g/GJ wanneer de werking met 7% afneemt.
Een ander bezwaar van externe DeNox is de relatief hoge prijs ervan,
die onder meer tot uitdrukking komt in de toename van de terugverdientijd van met deze installaties uitgevoerde motoren. Een vergelijking
tussen de tabellen 4.4 en 4.5 toont dat de relatieve toename van de
terugverdientijd bij het afstellen van lean bum motoren een factor 10
kleiner is dan bij gebruik van exteme DeNox maatregelen.
De prijs per ton gereduceerd NO, bedraagt f 2.100,-/ton bij lean bum
motoren tegen f 5.334,-/ton bij de onderzochte motor met SCR en f
465,-/ton bij de motor met driewegkatalysator. Daarbij moet het
volgende worden aangetekend:
▪

•
▪

de prijs per ton vermeden NO, bij de motor met SCR wordt
in sterke mate bepaald door de relatief hoge prijs van
katalysatormateriaal en ammoniak. Aangenomen mag
worden dat deze prijzen zullen dalen naarmate SCRsystemen voor kleinschalige VVKK meer ingeburgerd raken;
de kosten per ton NO, bij de motor met drieweg katalysator
zijn betrokken op de totale vermindering die met een driewegkat gehaald kan worden, dat wil zeggen van zo'n 1500
g/GJ tot ca 50 g/GJ; de door het SCR systeem
gerealiseerde vermindering bedraagt 90 g/GJ (van 160 tot
70 g/GJ).

In de praktijk zal het dikwijls voorkomen dat men bij het ontwerp van
een nieuwe WK-installatie wil kiezen tussen een lean bum motor en een
stoIchiometrische motor met driewegkatalysator. In dat geval komt een
andere economische beschouwing aan de orde. Een moderne lean burn
motor kan draaien met een uitstoot van 140 g/GJ; de uitstoot van een
motor met driewegkat bedraagt slechts 50 g/GJ. Daar staat tegenover
dat het gebruik van een driewegkatalysator hogere investeringen en
hogere operationele kosten met zich meebrengt. Wanneer de driewegkatalysator alleen gekozen wordt met het oog op het verminderen van
de NO,-uitstoot, moeten deze kosten worden gemaakt voor een uitstoot
die 90 g/GJ lager is dan die van de lean bum motor. De volgende

berekening schetst een beeld van de kosten per ton vermeden NO, voor
het traject 140-50 g/GJ die op deze manier ontstaan.
Er wordt uitgegaan van motor uit project 8, die draait met een asrendement van 32,6% en een totaal rendement van 90,4 %. Als referentie
wordt een moderne lean bum motor genomen van hetzelfde vermogen,
dezelfde prijs en hetzefde asrendement als de beschouwde stoïchiometrische motor. Voor beide motoren moet een motormanagementsysteem
worden aangeschaft met een prijs van ca. f20.000,-; bij het gebruik van
de driewegkatalysator zijn de operationele kosten f 5.000,-/jaar hoger
dan die van de lean burn motor in verband met de beperkte standtijd
van het katalysatormateriaal. De genoemde getallen zijn, hoewel
enigszins gestileerd, ontleend aan gegevens van diverse fabrikanten.
Wanneer men deze gegevens invoert in het rekenmodel uit bijlage C,
blijkt de prijs voor het verschil in de NON-uitstoot tussen beide opties
f6.400,- /ton NO, te bedragen.
Hierbij moet overigens een aantekening gemaakt worden. Het gebruik
van driewegkatalysatoren biedt het voordeel van een zeer lage uitstoot
aan CO en C„Hy. Uit de figuren 3.5 A en B blijkt dat een uitstoot van 80
g/GJ CO en 20 g/GJ C,H, haalbaar is. Bij lean burn motoren ligt deze
uitstoot als regel veel hoger, zoals blijkt uit de figuren 3.2 A en B. Dit
kan bij een vergelijking tussen beide systemen een belangrijke overweging zijn.

5

SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 Samenvatting
Om de nationale emissie van stikstofoxyden terug te dringen stelt de
overheid normen voor de NON-uitstoot van gasmotoren in kleinschalige
warmtekracht installaties. De huidige norm staat een uitstoot toe van
270 g NON/GJ aardgas; het ligt in de bedoeling dit te verlagen naar 140
g/GJ.
Men kan de NON-uitstoot van gasmotoren op twee principieel
verschillende manieren terugdringen, namelijk door de motor te laten
draaien met een arm brandstof/luchtmengsel (lean bum) of door in de
uitlaat van de motor een katalysator op te nemen, die de NON, CO en
onverbrande koolwaterstoffen in de rookgassen laat reageren tot N2,
CO2 en water. Beide NON-verminderingsmethoden hebben een nadelige
invloed op de rentabiliteit van de WK installatie. Het vergaand verarmen
van het brandstof/lucht mengsel verlaagt het as-, en daarmee het
elektrisch-, rendement van de motor; het toepassen van een katalysator
brengt meerinvesteringen en hogere operationale kosten met zich mee,
maar laat het rendement vrijwel intact.
In een door Novem opgezet onderzoekprogramma is van dertien
gasmotoren de technische mogelijkheid onderzocht van het terugdringen
van de uitstootnorm voor NOR. In elf gevallen ging het om lean burn
motoren, waarvan één met een SCR (Selective Catalythic Reduction)
eenheid was uitgevoerd. In twee gevallen betrof het een stdichiometrisch draaiende motor uitgevoerd met een driewegkatalysator.
Uit het onderzoek is gebleken dat de NON-uitstoot van lean burn motoren tot beneden de beoogde norm van 140 g/GJ kan worden teruggedrongen. Dit kan worden bewerkstelligd door de luchtovermaat te
verhogen. Hierbij wordt de ontsteking van het mengsel moeilijker. Ter
compensatie van dit effect moet bij verhogen van de luchtovermaat
tevens het ontstekingstijdstip worden vervroegd. Als regel hebben deze
maatregelen een nadelige invloed op het asrendement van de motor.
Het totale rendement van de WK-installaties blijft echter min of meer
constant; het thermisch vermogen neemt dus toe. Bij lean burn motoren
vertoont de NON-uitstoot een ondergrens van ca 50 g/GJ, die veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van NO2 in de rookgassen. Deze
ondergrens blijkt nagenoeg onafhankelijk te zijn van de instelling van de
motor.
De uitstoot van een stoïchiometrische motor met drieweg katalysator ligt
rond de 45 g/GJ. Hiervoor is de goede werking van de katalysator wel
een vereiste. Om die te garanderen moet het katalysatormateriaal om
de drie tot vijf jaar vervangen worden. Tegenover dit bezwaar staat dat
de driewegkatalysator behalve NO ook CO en Cml-In uit de rookgassen
kan verwijderen.
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In het kader van hetzelfde programma is onderzoek gedaan aan motormanagementsystemen en aan diverse losse componenten van gasmotoren.
Er werden drie motormanagementsystemen onderzocht: een systeem
van Deltec, een van Jenbach (Leanox) en een van Deutz. Daarbij werd
gekeken naar de respons van elk systeem op vervuiling van het luchtfilter; bij het Deltec syteem werd ook de respons op defecten van de
sensoren onderzocht. Alle onderzochte motormanagementsystemen
bleken uitstekend te voldoen. ledere ingreep resulteerde in een ingreep
van het motormanagementsysteem waarbij bij een maximaal asrendement de NOS-uitstoot nog juist onder de norm werd gehouden. Er is in
het kader van hetzelfde Novem-programma een onderzoek gestart naar
de invloed van belastingvariaties en veranderingen in de mengseltemperatuur op het functioneren van de genoemde
motormanagementsystemen. De resultaten hiervan zullen in een later te
publiceren rapport worden geanalyseerd.
De SPECTOR, een instrument om on-line metingen te doen aan de
electrodeafstand van bougies, bleek in staat te zijn een betrouwbaar
beeld te geven van de voortschrijding van bougie-slijtage. Dit kan een
krachtig hulpmiddel zijn bij preventief onderhoud aan verbrandingsmotoren.
Er werden vijf A-sensoren onderzocht, vier van Bosch en een van Delco.
De Bosch sensoren hadden alle een levensduur van meer dan 6500
uur, de Delco bleek na 6500 uur totaal onbruikbaar. Een levensduur van
6500 uur steekt gunstig af bij de levensduur van bijvoorbeeld de
bougies.
Er is een onderzoek gestart om een NO detector te ontwikkelen. In de
eerste fase is gebleken dat het mogelijk is hiervoor een aangepaste
etheen-detector te gebruiken. De commercialisering van deze detector is
wegens (nog) niet opgeloste technische nog niet ter hand genomen.
Voor het beoordelen van de economische consequenties van een verscheming van de NOS-norm is een rekenmodel ontwikkeld. Met de resultaten van de technische metingen, gestileerde bedrijfsgegevens en
investeringsgegevens als uitgangspunten, worden met het model de
toename van de simpele terugverdientijd en de kosten per ton vermeden NO. berekend. Uit de berekeningen blijkt dat de verlaging van de
NOs-uitstoot van lean bum motoren van 270 g/GJ tot 140 g/GJ gepaard
gaat met een toename in de terugverdientijd van ten hoogste enige
maanden; de relatieve toename is circa 2% van de terugverdientijd bij
een uitstoot van 270 g/GJ. De kosten bedragen ongeveer f 1200,-/ton
vermeden NON.
In het programma zijn slechts drie motoren met externe DeN0xapparatuur onderzocht. Het ging om twee stffichiometrisch draaiende
motoren met driewegkatalysator en een lean bum motor met SCR. Een
van de motoren met driewegkatalysator is bovendien van een weinig

courant vermogen (15 kVV); deze motor is buiten beschouwing gelaten.
Op basis van zo weinig metingen is het niet mogelijk algemene
uitspraken te doen en conlusies eruit zijn dan ook van meer globale
aard dan bij de lean bum motoren.
Er bijkt dat met gebruik van driewegkatalysatoren een NOS-uitstoot van
ca. 50 g/GJ gehaald kan worden. Met gebruik van het Shell SCRsysteem is een uitstoot van 70 g/GJ haalbaar. Tijdens het onderzoek
bleek overigens dat dit systeem na verloop van tijd niet meer
bevredigend functioneerde.
Bij motoren met externe DeN0x installaties (katalysatoren) kan de
terugverdientijd, onder invloed van de meerinvesteringen voor dit soort
installaties, toenemen met gemiddeld 1,5 jaar. Bij SCR is dit 15 % van
de terugverdientijd van de motor zonder DeN0x-apparatuur en bij de
driewegkatalysator 30 %. Betrokken op de gehele uitstootvermindering
van 1500 tot 50 g/GJ kostte het gebruik van een driewegkatalysator in
het onderzochte geval ongeveer f 450,- /ton vermeden NO.; het gebruik
van de onderzochte SCR-installatie kostte f 5.334,-/ton bij een
uitstootvermindering van 160 tot 70 g/GJ. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de kosten van SCR in de toekomst nog aanzienlijk
kunnen dalen.
In vergelijking met een moderne lean burn motor met een uitstoot van
140 g/GJ kost de extra emissieverlaging (tot 50 g/GJ) die met een
driewegkatalysator gehaald kan worden ca f 6.400,-/ton vermeden NO,.
Hierbij past de aantekening dat bij het gebruik van driewegkatalysatoren
de uitstoot aan CO en C,Hy laag is (beide in de orde van 80 g/GJ), dit in
tegenstelling tot lean bum motoren (orde: 200 respectievelijk 400 g/GJ).
5.2 Conclusies
1. De beoogde norm van 140 g/GJ is technisch zeer goed haalbaar;
2.

bij het afstellen van een lean bum motor op een NO,,-uitstoot van
140 g/GJ neemt de terugverdientijd toe met ten hoogste enige
maanden, hetgeen aanvaardbaar geacht kan worden;

3.

een verlaging van de uitstoot tot 140 g/GJ kost bij lean bum motoren ongeveer f 1.200,-/ton vermeden NO,,;

4.

met externe DeN0x installaties kan de NO,,-emissie verder worden
teruggebracht dan met lean bum techniek, en wel tot 50 g/GJ
tegen 140 g/GJ bij lean bum motoren;

5.

de terugverdientijd van de WK installatie neemt onder invloed van
externe DeN0x apparatuur toe met ca 1,5 jaar;

6.

betrokken op de gehele uitstootvermindering kost het gebruik van
driewegkatalysatoren f 450,-kon vermeden NO„ en dat van de
onderzochte SCR f 5.300,-/ton;

7.

de CO- en CxHy-emissies van stoïchiometrische motoren met
externe DeN0x-apparatuur liggen beduidend lager dan die van
lean burn motoren met een NOK-uitstoot van 140 g/GJ;

8.

de onderzochte Bosch .1-sensoren hadden alle een standtijd van
meer dan 6500 uur. De onderzochte Delco sensor voldeed na
6500 uur niet mew;

9.

de onderzochte motorrnanagementsystemen van Deutz, Jenbach
en Deltec voldoen uitstekend;

10. het gebruik van een aangepaste etheendetector als NOK-detector is
mogelijk, de ontwikkeling van een commerciele versie stuit nog op
technische problemen;
11. de SPECTOR blijkt goed te functioneren.
5.3 Aanbevelingen
1. Bij de uitvoering van de metingen in het onderhavige programma is
in een beperkt aantal gevallen gebleken dat de uitstoot van NO,
met motorintrinsieke maatregelen tot 100 g/GJ en lager kan
worden teruggedrongen. Op technische gronden lijkt het mogelijk
de emissienorm dienovereenkomstig te wijzigen, hetgeen, gelet op
de voortdurende noodzaak de NON-uitstoot terug te dringen, als
wenselijk moet worden beschouwd. De economische consequenties hiervan moeten dan wel in een volgend programma nader
worden onderzocht.
2.

Op het ogenblik is nog weinig bekend over de vorming van NO2 in
gasmotoren. Bij lean bum motoren blijkt de uitstoot van deze stof
een ondergrens te vormen voor de totale NON-uitstoot. In een
volgend onderzoek moet aandacht besteed worden aan de vorming van NO2 in lean bum motoren en aan mogelijkheden om
deze vorming tegen te gaan.

3.

Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat sommige motoren
slecht waren afgesteld. Voor het handhaven van de norm van 140
g/GJ is het noodzakelijk dat de motoren zorgvuldig afgesteld
worden en blijven. Er moet onderzocht worden hoe men kan
voorkomen dat deze instellingen tussentijds gewijzigd worden.

4.

Het wijzigen van de NON-uitstoot van lean bum motoren door
verhogen van de luchtovermaat, noodzakelijkerwijs in combinatie
met vervroegen van het ontstekingstijdstip, leidt tot een verhoging
van de uitstoot aan CO en C,Fly. Onderzocht moet worden of en zo
ja hoe deze uitstoot bij een nog verdere verscherping van de NO,norm binnen aanvaardbare grenzen gehouden kan worden. In een
eventueel vervolgprogramma zouden de gevolgen van het gebruik
van oxykatalysatoren, eventueel in combinatie met SCR,
onderzocht kunnen worden.

5.

Het verhogen van de luchtovermaat bij het terugdringen van de
NO,-emissie van lean bum motoren kan leiden tot misfiring. Bij een
verdere verscherping van de norm zal onderzoek moeten worden
gedaan aan de mogelijkheden om de ontsteking van deze motoren
zodanig te wijzigen, dat dit probleem voorkomen wordt, bijvoorbeeld door het gebruik van voorkamerontsteking of het verhogen
van de spanning tussen de bougie-elektroden. Hierbij is de
medewerking van de fabrikanten wel een voorwaarde voor succes!

6.

Bij het strenger worden van de emissie-eisen wordt het motormanagementsysteem steeds belangrijker, evenals de daaraan gekoppelde meet- en regelapparatuur, zoals de benodigde sondes. Er
zal verder onderzoek moeten worden gedaan aan het voorkomen
van veroudering en slijtage van deze apparatuur.
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BIJLAGE A: PROJECTENLIJST
1.

DAF GT 170
Type:
Vermogen: 140 kW,
Frigem, Leeuwarden
Bedrijf:

• een PW/K-projekt
• bij de proeven zijn X en tom gevarieerd
• probleemstelling: warmteterugwinning bij hoge temperatuur gewenst
2.

Type:
Waukesha H24 GL
Vermogen: 270 kW,
Bedrijf:
Pouw Burgercompascuum

• een PW/K-projekt
• temp. regeling tussenkoeler
• de resultaten zijn als functie van de inlaattemp. en de ontstekingshoek
vastgesteld
3.

Type:
Caterpillar 3508
Vermogen: 450 kW,
Bedrijf:
Brockhoff

• Dettec motormanagement
4.

Type:
Caterpillar 3412
Vermogen: 380 kW,
Bedrijf:
EMCN De Oudendam

• Tie = 32,5%; NO„ = 91 g/GJ
• zuurstofmeting geeft problemen
5.

Type:
Jenbach JW 612 GS
Vermogen: 1000 kW,
Hartog
Bedrijf:

6.

Type:
Yanmar 6 NHLG
Vermogen: 313 kW
Proefstand GU
Bedrijf:

7.

Vervallen

-

8.

MAN E2842 DE
Type:
Vermogen: 210 kWe
EWR Leiden
Bedrijf:

• doel: beoordeling 3-weg kat.

9.

Deutz TBG 604 BV 12
Type:
Vermogen: 720 kWe
EBA Comeniusstraat
Bedrijf:

• eigen motorman.syst. van Deutz MWM, waarbij op basis van de
cyl.temp. meting de NON-emissie beperkt kan worden gehouden (82
g/GJ)
• zie projekt (26) voor vervolg

10. Type:
Totem
Vermogen: 15 kW
Bedrijf:
Zwembad Olympia Waalwijk
• cartridge katalysator

NON-sensor
TUD
Yokogawa, Amersfoort

11.

12.

Betreft: Spector
Bedrijf:
GasUnie

13.

Betreft: Katalysatorevaluatie
Interutil

14.

Betreft:

Lambda sensor vergelijking
VG!

17. Betreft: Bougievergelijking
EGD

18. Vervangen door een parallelprogramma

-

-

-

-

21.

Type:
Dorman 6 set cwg
Vermogen: 329 kW
Maters Bemmel
Bedrijf:

• geen motormanagementsysteem
• algemeen onderzoek motorgedrag
22. Betreft:
Bedrijf:
26.

Type:
Locatie:
Bedrijf:

SCR leanbum
EBA
Deutz / MWM
Flevohuis Adam
EBA

• is een vervolg op (9)
• spec. kenmerk: 38% asrendement
31. Type
Caterpillar 3516
Vermogen: 700 kW
Bedrijf:
Zuurbier & Co, lieerhugowaard

-

--

-

-
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BIJLAGE B: PROJECTSAMENVATTINGEN
Opmerking: De in deze bijlage beschreven metingen zijn uitgevoerd door
de volgende instanties:
N.V. Nederlandse Gasunie
projecten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 21, 22, 26, 31
Gastec
projecten 10, 13,
NO-MT
project 15
Op sommige plaatsen in de hierna volgende samenvattingen zijn gedeelten van de meetrapporten lettelijk overgenomen. Terwille van de overzichtelijkheid is dat niet apart vermeld.
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Onderzoek gedrag van een
DAF GT 170 warmte-krachtinstallatie

De motor is geplaatst in het
ketelhuis van
de technische school aan de
Nijlansdijk te
Leeuwarden. De installatie is
eigendom van
Frigem. Samenbouw en plaatsing
werd uitgevoerd door Nedalo B.V.

DAF GT 170 gasrp0o,rivan
150 kW
hoge temperatuu
mengsel door'irempera
tfiarniveau tusienkiiété

ACHTERGROND
De ontwikkeling van deze motor is door de voormalige motorfabriek Brons
Industrie te Appingedam gestart en daarna voortgezet door DAF te
Eindhoven. Het betreft een drukgevulde motor volgens het lean-burn
principe, die ontworpen is om zonder toepassing van katalysatoren aan de
emissienormen te voldoen. Het vermogen van de motor valt binnen een
klasse die tot dan beheerst werd door zelfaanzuigende motoren. Daar
warmte-krachtinstallaties ook veel worden ingezet voor commerciële
doeleinden en blokverwarming, moet de door de installatie geproduceerde
warmte zoveel mogelijk op een hoog temperatuurniveau ter beschikking
kunnen komen, dat wil zeggen op minstens 80°C. Bij deze motor kan de
tussenkoeler van de drukvulgroep opgenomen worden in het primaire
circuit van de warmtegebruiker, waardoor de via de tussenkoeler ter
beschikking staande warmte op een hoog temperatuurniveau benut kan
worden. Dit houdt wel in dat het mengsel van gas en lucht dat de
cylinders binnentreedt een hogere temperatuur kan hebben dan bij zelfaanzuigende motoren en dan bij drukgevulde motoren met de tussenkoeler op een laag temperatuurniveau. Het is bekend dat een hogere
inlaattemperatuur de NOK -vorming in de hand werkt, hetgeen
gecompenseerd moet worden door het kiezen van een hogere luchtovermaat ofwel een lagere effektieve compressieverhouding dan toegestaan vanwege klopgevaar. De motor heeft bij de toegepaste temperatuur
van de tussenkoeler een nominaal asvermogen van 150 kW bij een
toerental van 1500/min (p, = 10.3 bar). Indien de intredetemperatuur van
het koelwater van de tussenkoeler lager is dan 40°C kan de motor
volgens specificaties 170 kW aan de as leveren in plaats van 150 kW.
METINGEN EN MEETRESULTATEN

Gasunie Research heeft metingen uitgevoerd om na te gaan hoe de
installatie bij diverse belastingen en ontstekingstijdstippen reageert. De
betreffende rapportage dateert van juni 1990. Doel van de metingen was
om een gedetailleerd inzicht in de energiebalans en het emissiegedrag
van de installatie te verkrijgen. Figuur B.1.1 toont een schema van de
opstelling.
De onderzochte warmte-krachtinstallatie had bij de standaardafstelling
van ontstekingstijdstip en luchtovermaat een asrendement van 37,3%,
een netto elektrisch rendement van 34,3% en een totaalrendement van
87% bij een retourwatertemperatuur van 60°C. Daarbij was de netto
elektriciteitsproduktie 139 kW. De specifieke N05-uitworp bedroeg bijna
210 g/GJ. De vermogensonrust had een effektieve waarde van 0.56%
hetgeen acceptabel is. De vermogens en rendementen zijn gebaseerd op
de aanwezige gasmeter en de meters voor de elektrische energie, die
door Gasunie niet geijkt zijn.
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Fig. B.1.1
Schema van de installatie en de meetopstelling

Bij standaardafstelling en vollast bedroeg de luchtovermaat 59%. Deze
voor motoren zonder voorkamers hoge waarde gaf mede dankzij de hoge
mengseltemperatuur van 70°C en een hoog-energetisch
ontstekingssysteem (Altronic DIS) bij de heersende slijtagetoestand van
de bougies geen problemen met instabiliteit. Niet vastgesteld werd of de
snelheid van bougieslijtage bij de gegeven afstelling aanvaardbaar is.
Evenmin werd vastgesteld of automatische verrijking van het mengsel bij
een koude start en bij lage retourtemperaturen van het cv-water nodig is
om instabiel draaien te voorkomen. De geteste installatie is niet uitgerust

met een managementsysteem dat de gewenste instelling handhaaft bij
veroudering, vervuiling en veranderende omgevingscondities. DAF heeft
contacten met de firma Antonio over deze materie.
De capaciteit van de drukvulgroep is te laag. Bij vollast was er geen
meetbaar drukverschil over de smoorklep, hetgeen regelen van het
motorvermogen bij vollast onmogelijk maakt. Hierdoor Is het beschikbaar
motorvermogen alhankelijk van de mengseltemperatuur, van de
atmosferische druk en van de luchtfiltervervuiling.
Bij verlagen van de motorbelasting trad mengselverarming op inplaats van
de uit oogpunt van stabiliteit, rendement en onverbrand emissie gewenste
daling in luchtovermaat. Bij nullast bedroeg de luchtovermaat nog 58%
hetgeen zeer ongunstig Is voor het startgedrag. Dit is te herstellen in
samenwerking met de leverancier van de carburateur.
In principe kan de NON-uitworp van de geteste motor bij de gemeten
procescondities beneden 140 wal gesteld worden. Daartoe is nodig dat
het ontstekingstijdstip later dan 20° voor BDP staat. Bij deze afstelling is
het asrendement maximaal 35,7% en de effektieve vermogensonrust
minimaal 0,7%.
De capaciteit van de uitlaatgaskoeler is met betrekking tot het maximaal
mogelijke totaalrendement aan de krappe kant. Bij deze nog nieuwe en
dus nauwelijks vervuilde installatie was de schoorsteentemperatuur
ongeveer 120°C terwijl de uitgaande watertemperatuur 73°C was. Het
verlies aan voelbare warmte is zo onnodig hoog.
Opmerking: met de in het cv-circuit aanwezige watermeter en
temperatuurmeters is getracht de warmtebalans van de installatie te
controleren. Naar alle waarschijnlijkheid gaf de aldus uitgevoerde
warmtestroommeting 8% te veel aan. Onnauwkeurigheid van de warmtemeting is een veel voorkomend euvel bij warmte-krachtinstellaties.
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Onderzoek gedrag van een
warmtekrachtinstallatie met een Waukesha H24 GL
gasmotor te Barger
Compascuum

De motor is geplaatst bij de firma
Pouw te Barger Compascuum. De
fabrikage vond plaats in de
Waukesha fabriek te Appingedarn.
De samenbouw en levering werd
door de firma Zanting uit Aalsmeer uitgevoerd. De installatie
moet samen met een kleinere
eenheid de elektrische energie produceren
voor assimilatieverlichting

Waukesha 24 GH'gas
motor van 330 kW
hogere mengselinlaatt
peraturen maken verde
verarming van het meng
sel mogelijk
vaste instelling van de
motor ggiien koste van
het rendement

voor enkele groepen lampen

ACHTERGROND
De prestaties en de NON-uitworp van een gasmotor zijn van verschillende
procesgrootheden afhankelijk. Vooral het ontstekingstijdstip, de
luchtovermaat en de temperatuur van het gas-luchtmengsel in het
inlaatspruitstuk zijn van belang. Onderzoek naar het verband tussen de
prestaties, de emissies en de procesgrootheden kan goed aan deze motor
worden uitgevoerd omdat de mengseltemperatuur bij deze installatie op
relatief eenvoudige wijze via de regeling van de tussenkoeler beinvloed
kan worden. De door de installatie geproduceerde warmte wordt via twee
gescheiden circuits gebruikt. De motorkoeler en de eerste uitlaatgaskoeler
na de uitlaatgassenturbine zijn opgenomen in een hoge-temperatuurcircuit, de tussenkoeler van de drukvulgroep, de oliekoeler en een nakoeler
(condensor) voor de rookgassen in een lage-temperatuurcircuit. De
temperatuur van de tussenkoeler en de oliekoeler wordt met behulp van
een thermostaat geregeld.
Tijdens de uitvoering van het meetprogramma werd ook de belasting
tussen nullast en vollast gevarieerd, om een beeld te krijgen van het
gedrag bij deellastbedrijf van een dergelijke installatie.
De betreffende motor is een drukgevulde Waukesha H240L gasmotor,
met een nominaal asvermogen van 330 kW bij een toerental van
1500/min (P, = 11 bar). Het is de achtcylinderversie van een serie van
motoren, die met identieke cylinders ook leverbaar is in een
zescylinderuitvoering (F18GL) en een twaalfcylinderuitvoering (L36GL).
METINGEN EN MEETRESULTATEN

Het meetprogramma bestond uit vijf onderdelen. De emissies en
prestaties werden gemeten bij
• de afstelling zoals de motor werd aangetroffen;
• diverse luchtovermaten, belasting en ontstekingstijdstip bleven
konstant;
• diverse ontstekingstijdstippen, belasting en luchtovermaat bleven
konstant;
• diverse belastingen, luchtovermaat en ontstekingstijdstip bleven
konstant;
• diverse temperaturen van het inlaatmengsel.De waarnemingen van de
eerste meting, zoals de motor werd aangetroffen, staan vermeld in de
onderstaande tabel
netto elektrisch vermogen
. 270 kW
ontstekingstijdstip
. 15° voor BDP
luchtovermaat
. 51%
afstelling koelwaterregeling
. 80 °C
retourtemp. HT-circuit
. 46 °C
retourtemp. LT-circuit
. 35 °C
mengseltemp. inlaatspruitstuk
. 39 °C
uitworp van NO,
. 112 g/GJ
CO
. 153 g/GJ
C"
. 225 g/GJ, waarvan 90.6% methaan
asrendement
. 34,9%
De motor heeft geen motormanagementsysteem. Dat heeft tot gevolg dat
de luchtovermaat in de praktijk altijd enigszins zal variëren door
wisselingen in de temperatuur van de aangezogen lucht, door vervuiling
van het luchtfilter en door onnauwkeurigheden in de werking van het
carburatiesysteem. Bij het aansluitende tweede onderdeel van de metingen werd de luchtovermaat gevarieerd tussen 44 en 56% om de invloed
hiervan op het motorgedrag vast te stellen.
Figuur B.2.1 toont dat bij toenemende luchtovermaat de NOK-emissie
afneemt van ruim 300 g/GJ bij X = 1,46 tot circa 60 g/GJ bij X = 1,56. De
NO2-component is nagenoeg onafhankelijk van de X. Het asrendement,
en daarmee ook het netto elektrisch rendement, neemt bij stijgende k af.
Het totale rendement toont bij X = ca 1,50 een minimum. Daaronder en
daarboven ligt het hoger.
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Resultaten bij deellast

De resultaten van de derde meetserie zijn in figuur 8.2.2 te vinden. Zorgvuldige instelling van de ontstekingshoek is van groot belang. Is de hoek
te groot dan is de NO-emissies te hoog, is de hoek te klein, dan gaat het
asrendement teveel omlaag.
Het deellastgedrag is te vinden in fig. B.2.3. Bij onbelast draaien, wat bij
het opstarten plaats vindt, treden in de emissies en de rendementen
extreme waarden op. Bij vollast gaat de NOV-uitstoot iets omhoog. De
rendementen behalen dan hun maximum waarden.
De vijfde meetserie ten
slotte betrof de temperatuur van het mengsel in
94.1
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Fig. B.2.4
mengseltemperatuur uitDe NON-uitstoot als functie van de menggezet. De NON-uitstoot
seltemperatuur
loopt bij een
mengseltemperatuur van
90°C op tot 400 g/GJ. Dit zou betekenen dat bedrijven van de tussenkoeler op een watertemperatuur van ongeveer 70°C, hetgeen gewenst is
voor een goede warmtebenutting bij systemen zonder een lagetemperatuurcircuit, een ontoelaatbaar hoge NON-uitworp tot gevolg
heeft.Het is tijdens deze proeven echter gebleken dat bij deze motor bij
een hogere mengseltemperatuur een grotere mate van mengselverarming
is toegestaan zonder dat dit ten koste gaat van de stabiliteit en het
asrendement. Integendeel, door de hogere mengseltemperatuur neemt de
verbrandingssnelheid kennelijk zodanig toe dat het verbrandingsproces
zelfs bij een armer mengsel op een voor het rendement gunstiger moment
plaatsheeft. Tabel B.2.1 geeft de resultaten van een tweetal vergelijkende
meetseries. Bij de hogere mengseltemperatuur is het mengsel steeds
zodanig verarmd dat de specifieke NON-uitworp bij benadering gelijk bleef.
Duidelijk komt naar voren het hogere asrendement bij het warmere
mengsel; een stijging tussen 0,8% en 1% (procentpunten) ten opzichte
van de situatie bij het koudere mengsel is gemeten. Een voordeel van de
hogere mengseltemperatuur is bovendien de lagere onverbrand emissie.
.

Tabel B.2.1Motorgedrag bij hoge en lage mengseltemperatuur
P„.310kW, ontstekingstijdstip 150 voor BDP

1,
1,
°C

n-as

NO,

CO

onrust

HC

POJNBilatiled

rITIS

t-t

%

gia-I

gal

Cal

%

%

kW

39

1,512

34,9

112

150

225

0,9

5,5

40 6

73

1,550

35,9

126

150

213

1,1

7,2

28 5

40

1,450

36,0

270

150

210

0,9

6,2

36 9

71

1,488

36,8

271

139

174

0,9

5,5

24 9

Conclusie uit het rapport: deze motor is niet uitgerust met een
motormanagementsysteem. De luchtovermaat wordt daardoor niet
automatisch op een zodanige waarde gehouden dat juist aan de NOReisen voldaan wordt. In de plaats daarvan is er een vaste afstelling van
de motor, waarmee de NON-emissie onder alle omstandigheden onder de
maximaal toelaatbare waarde ligt. Dit gaat ten koste van
rendementsverlies. Het gemiddelde rendement zal lager liggen dan bij een
flexibele optimale afstelling mogelijk is.
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Onderzoek naar het gedrag van een
warmte/kracht-installatie op basis van
een Caterpillar 3508-1500/min motor
bij de rozenkweker Brockhoff te Amstelveen

De motor is geplaatst bij de firma Brockhoff te
Amstelveen. Hij werkt in eilandbedrijf voor de opwekking van elektrische energie ten behoeve van
de assimilatieverlichting bij de rozenteelt. De installatie is voorzien van een motormanagementsysteem van Deltec Fuel Systems.

boring 170 mm"
compressie 1:11
Deltec motormanagernen
bereikt optimaal rendemenedoor zodanig te
errilgen dat de NOxultstdót tegen de norm
aan zit

ACHTERGROND
Een Caterpillar 3508 drukgevulde gasmotor drijft de genoemde installatie aan. Het
bijzondere van de motor is dat deze een toerental heeft van
1500/min, terwijl dit bij een eerdere uitvoering 1000/min bedroeg. Een motor volgens het
eerste concept is reeds door Gasunie onderzocht, en wel bij de rozenkweker Zuurbier te
Heergugowaard (rapport TP/M 89.R.1015, dd. 10 maart 1989). Het voordeel van een hoger
motortoerental is dat eenzelfde motorblok bij eenzelfde specifieke cylinderbelasting
(gemiddelde druk P8) meer vermogen kan leveren. Daardoor wordt de motor in principe
goedkoper per eenheid van vermogen. De motorfabrikant heeft de zuigers van de
onderzochte 3508 motor voorzien van extra oliekoeling, met de bedoeling de temperatuur
van de zuigerkop laag te houden.
METINGEN EN RESULTATEN
Figuur B.3.1 toont in schemavorm de samenstelling van de installatie en de plaats van de
meetpunten.
Het meetprogramma hield in dat het motorgedrag bestudeerd werd als functie van de
luchtovermaat, het ontstekingstijdstip, de cylinderbelasting en het motormanagementsysteem. Tevens werd nagegaan waar de misfire-grens bij deze motor ligt.
De figuren B.3.2 en B.3.3 tonen de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar de
invloed van de luchtovermaat.
Fig. B.3.2
Fig. B.3.3
Emissies bij vollast als functies van
Rendementen bij vollast als functies
van lambda
lambda

Verrijking van het mengsel heeft vooral tot gevolg dat de NO-productie toeneemt. Bij een
luchtovermaat van 48% bleef de totale uitstoot echter toch nog beperkt tot beneden de
180g/GJ, iets wat nog ver onder de huidige doelstelling van 210 g/GJ ligt. Mengselverrijking leidt ook tot een hogere CO-uitworp, waarschijnlijk door een toegenomen blussend
effect door de snellere verbranding bij het rijkere mengsel. De CH,- en C2H6-emissies
namen af door verrijken van het mengsel, doordat de verbrandingstemperaturen toenamen,
waardoor de verbrandingsreactie verder door kon dringen in de zuigerspleet. Mengselver49
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rijking geeft ook een verbetering van het asrendement en daarmee van de opbrengst van
electrische energie. Voor wat betreft de luchtovermaat is ook hier de taakstelling van het
motormanagementsysteem duidelijk: zover verrijken dat de NON-uitstoot op zijn maximaal
toelaatbare waarde zit.

Onderzoek naar het gedrag van een
WK-installatie op basis van een Caterpillar
3412-motor bij de Kwekerij Oudendam
te Woerdense Verlaat

In december 1990 voerde Gasunie Research metingen uit aan een WK-installatie met een gasmotor van Caterpillar, type 3412, 380 kW vermogen.
De installatie is eigendom van het GCN en PUEM.
Hij is geplaatst bij de kwekerij Oudendam te
Woerdense Verlaat, waar de door de eenheid
geproduceerde warmte voor de kweek van amaryEssen wordt gebruikt.

oge uitstoot van

ACHTERGROND
De drukgevulde gasmotor is een gewijzigde versie van een reeds eerder door Gasunie
onderzochte motor. Bij de metingen waren een aantal tekortkomingen aan de motor
geconstateerd, zoals een te lage capaciteit van de drukvulgroep, problemen met de
ontsteking, een hoge uitstoot van C,Hy en een laag asrendement.
De onderzochte motor heeft 12 cilinders in V-opstelling, een boring van 137 mm, een slag
van 152 mm en volgens de fabrikant een compressieverhouding van 1 : 11. De twee
motorbanken hebben een gemeenschappelijke drukvulgroep. Uitgaande van een motorvermogen van 400 kW bij 1500/min bedraagt de specifieke cilinderbelasting (gemiddelde
effectieve druk P0) van deze motor 11,9 bar.
De installatie is voorzien van een door Deltec Fuel Systems gebouwd motormanagementsysteem, dat ten doel heeft de NOK-produktie van de motor beneden de wettelijk
toegestane waarde te houden, ook bij verandering in de procescondities en de motorbelasting. Dit systeem is uitgerust met een oneenparigheidsmonitor, die abnormale instabiliteiten in het motorvermogen detecteert en signaleert.
METINGEN EN MEETRESULTATEN
De emissies en de energiehuishouding zijn gemeten als functie van het ontstekingstijdstip,
de luchtovermaat, de mengseltemperatuur en het motorvermogen.
Bij het begin van de metingen bleek de motor afgesteld te staan op een ontstekingstijdstip
van 22 °C voor het Bovenste Dode Punt en een luchtovermaat X van 1.567. Fig. 6.4.1
toont dat het zin heeft om naar een optimum te zoeken, waarbij de NO,-emissienorm niet
wordt overschreden en het asrendement zo hoog mogelijk ligt. Rekening houdend met de
correctie voor het asrendement, kan geconcludeerd worden dat het ontstekingstijdstip
vervroegd kan worden naar 24 °C BDP zonder de strengere eis van 140 g/GJ NO, te
overschreiden.
De uitstoot van CO bleek aan de Duitse TA-Luft normen te voldoen. De CI-1y-emissie was
naar de mening van Gasunie te hoog, 3.2 % van het brandstofgas, terwijl 1 % mogelijk is.
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Het maximaal haalbare asrendement van
deze motor bleek ruim 37 % te bedragen.
Deze waarde komt globaal overeen met de
verwachtingen op basis van de gegeven
compressieverhouding (1 : 11), cilinderboring
(137 mm) en effectieve druk (11.9 bar). Dit
asrendement is mogelijk bij het optimale ontstekingstijdstip, dat afhangt van de luchtovermaat en de temperatuur van het mengsel in
het inlaatspruitstuk. Bij het optimale ontstekingstijdstip bij een temperatuur in het inlaatspruitstuk van ruim 50 °C en een luchtovermaat van 57 % bedroeg de NON-produktie
ruim 270 g/GJ. Om bij de gegeven mengseltemperatuur een asrendement van 37 % bij
een NON-produktie van minder dan 140 g/GJ
te kunnen halen moet de luchtovermaat vermoedelijk 65 % bedragen en moet het ontstekingstijdstip nog voor 30 ° voor BDP liggen. De capaciteit van de drukvulgroep is dan
waarschijnlijk te klein. Bovendien ging bij
deze motor de uitworp aan onverbrande
koolwaterstoffen sterk stijgen bij verarmen
(5% bij X. = 1.62).
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Het aanwezige motormanagementsysteem
van Deltec Fuel Systems bleek de luchtoverFig. B.4.1
maat
als gewenst bij te regelen bij verlagen
Rendementen en NOS-uitstoot als
van de belasting.
functie van het ontstekingstijdstip
bij vollast en X = 1.567

Onderzoek naar het gedrag van een
Jenbach JW 612 GS leanox WKinstallatie bij de grasdrogerij Hartog
te Abbebeek

Gasunie Research heeft in september 1991 onderzoek gedaan naar de emissies en de energiehuishouding van een WK-installatie met een Jenbach-gasmotor van het type
JW 612 GS. De generator draait parallel aan het
elektriciteitsnet, de opgewekte elektrische energie
is echter in eerste instantie bedoeld om de behoefte van het eigen bedrijf te dekken.

Project 5
* Jenbach JVV6
gasmotor vá.i--4-4gb kW m
voorkamers

* boring 190 in m

ACHTERGROND
Het kenmerkende van de aandrijvende motor is dat dit de eerste Jenbach motor met
voorkamers is in Nederland. De betrekkelijk grote boring van deze motor (190 mm) vereist
voor een voldoend lage NON-produktie een gas/luchtmengsel dat zo arm is dat het niet
meer betrouwbaar met bougies in de hoofdkamer ontstoken kan worden. De voorkamers
hebben een eigen brandstoftoevoer, waardoor het mengsel bij de bougies zo rijk gemaakt
kan worden dat het ontsteken gemakkelijker verloopt dan in het arme mengsel van de
hoofdkamer.
Het bijzondere van de warmte-krachtinstallatie is dat deze ingepast is in een grasdrogerij.
De installatie is zodanig uitgevoerd dat in principe alle geproduceerde warmte ter beschikking komt van het droogproces. Daardoor is een hoog totaalrendement mogelijk.
De leanox-regeling werkt volgens het reeds enkele jaren door Jenbach gehanteerde
principe. Een computer stelt aan de hand van het geleverde elektrisch vermogen en de
mengseltemperatuur vast wat de druk in het inlaatspruitstuk moet zijn om dat vermogen bij
een bepaalde luchtovermaat te leveren. Wijkt de druk af van de voorgeschreven waarde,
dan moet de regeling automatisch een omloopklep bijstellen, zodat de gewenste condities
voor een voldoend lage NON-produktie ontstaan.
METINGEN EN MEETRESULTATEN
Er werden vier meetseries verricht:
•
•
•
•

in de aangetroffen situatie
bij variatie van de luchtovermaat
bij verlaging van het vermogen
bij geleidelijk afplakken van de luchtfilters

Bij alle metingen bedroeg het ontstekingstijdstip 14 ° voor het Bovenste Dode Punt (BDP).
Dit tijdstip wordt bepaald door een elektronisch systeem en ligt, behoudens ernstige
calamiteiten, volledig en voortdurend vast.

De onderzochte warmte-krachtinstallatie heeft bij zijn nominale instelling een nettoelektrisch rendement van ongeveer 36 % en een totaalrendement van 98 %. Dit hoge
totaalrendement is mogelijk doordat alle warmte gebruikt wordt voor het droogproces. De
verliespost van 2 % heeft zijn oorzaak in onvolledige verbranding. Bij de aangetroffen
afstelling produceerde de eenheid aan NO, 131 g/GJ en bedroeg de CO uitworp 252 g/GJ.
Verarmen van het mengsel bij vollast om een
NO-uitworp lager dan 100 g/GJ te krijgen is
mogelijk zonder grote consequenties voor het
asrendement. Wel stijgt daardoor de uitworp
aan onverbrande koolwaterstoffen. De temperatuur na de turbine is ruim 500 ° en daarmee in principe voldoende hoog voor het
doeltreffend toepassen van een oxidatiekatalysator om de CO en onverbrand-uitworp te
verlagen. Dat is het voordeel van het toegepaste droge uitlaatspruitstuk.
De lijn voor het asrendement geeft vermoedelijk door meetonnauwkeurigheden een sterk
vertekend beeld. Waarschijnlijk is de gestippelde lijn een betere benadering (fig. B.5.1).
Verlagen van de belasting resulteert in een
verlaging van de specifieke NOv-produktie.
Bij 80 % belasting is de NOv-produktie reeds
lager dan 100 g/GJ. Negatieve consequenties
van een lager asvermogen zijn de hogere
kapitaalskosten per geproduceerde eenheid
elektrische energie en een lager elektrisch
rendement.
De leanox-regeling, bedoeld om de NO,produktie bij veranderende procescondities
constant te houden, functioneert naar behoren. Dit is aangetoond door het simuleren van
een sterke vervuiling van het luchtfilter.
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Fig. B.5.1
Asrendement en emissies als functie
van de luchtovermaat

Emissie- en energiemetingen
aan een Yanmar-voorkamermotor
Yanmar gasmotor m t
voorkamer van 320
De motor is begin 1991 in het laboratorium van
Gasunie Research te Groningen onderzocht. Dat
gebeurde op verzoek van de importeur van Yanmar, Nedalo te Uithoorn. Novem participeerde in
het onderzoek door het verstrekken van een subsidie.

boring 165 rnm,
compressie 1:13
* tegenvallende emissies
hoog asrndement

ACHTERGROND
De motor is bij Yanmar, Osaka ontwikkeld. Uit rendementsoverwegingen heeft men daar
gekozen voor een compressieverhouding van 1:13. De cilinderboring is betrekkelijk gering,
165 mm. Om de NO,-uitstoot laag te houden wordt gewerkt met zeer arme mengsels, met
een luchtovermaat van meer dan 80 %. Een dergelijk mengsel kan niet meer in een open
verbrandingskamer met een gewone bougie ontstoken worden. De motor is daarom
voorzien van een voorkamerontsteking. Novem was geinteresseerd in de motor vanwege
de ambitieuze doelstellingen ten aanzien van het rendement. Tijdens de metingen waren
steeds technici van Yanmar en Nedalo aanwezig. Het resultaat van de metingen kon
daardoor onmiddellijk besproken worden, wat leidde tot een doelgerichte afhandeling van
het onderzoek.
METINGEN EN RESULTATEN
Bij de instelling zoals aangetroffen, had de motor een ontstekingstijdstip van 12° voor het
bovenste dode punt en de hoge luchtovermaat van 103 % (X = 2,03). Deze luchtovermaat
geldt voor het totale mengsel van gas en lucht dat de motor binnentreedt. De voorkamer is
rijker en de hoofdkamer is noodzakelijkerwijs armer. Het door de generator geproduceerde
elektrisch vermogen bedroeg 306 kW hetgeen bij een aangenomen generatorrendement
van 95 % overeenkomt met een asvermogen van 322 kW. De NO,-produktie bedroeg
215 g/GJ, hetgeen, ook als gecorrigeerd wordt voor het gemeten asrendement van 38,5 %
te hoog is om te voldoen aan de 140 g/GJ-norm. Daarnaast was de CH4-uitworp 874 g/GJ
en de CO-uitworp 388 g/GJ. De CO-uitworp was bijna een factor 2 hoger dan de Duitse
TA-Luft toestaat. Het totale verlies ten gevolge van onvolledige verbranding bedroeg ruim
5 % op basis van de onderwaarde van het toegevoerde brandstofgas. Ondanks dit verlies
aan onverbrand kon toch nog het vrij hoge asrendement van 38,2 % behaald worden. Zou
het onverbrandverlies slechts 1 % geweest zijn, dan kon het asrendement bijna 40 %
bedragen.
Onbekendheid met deze motor, vanwege zijn bijzondere constructie, bracht met zich mee
dat niet eenzelfde onderzoekmethodiek als bij motoren met een open verbrandingskamer
gevolgd kon worden. In chronologische volgorde werden de volgende meetcycli uitgevoerd:
•
•
•
•

verhogen van de luchtovermaat;
later stellen van het ontstekingstijdstip;
verarmen bij een laat ontstekingstijdstip;
veranderen van de voordruk van de voorkamer;

•
•
•
•

vervroegen van het ontstekingstijdstip;
verhogen van de mengseltemperatuur;
verlagen van de mengseltemperatuur bij een hoge luchtovermaat;
gedrag bij een lage motorbelasting.

Uit de metingen kan het volgende geconcludeerd worden:
• het asrendement van de onderzochte Yanmar gasmotor bedroeg bij de gekozen
afstelling maximaal 38,3 %. De NON-uitworp varieerde bij de verschillende metingen bij
vollast tussen 226 en 85 g/GJ. Deze NON-uitworp kon moeilijk gerelateerd worden aan
de luchtovermaat zoals gemeten in het uitlaatgas. De oorzaak daarvan is de
onbepaaldheid van de luchtovermaat van het mengsel in de voorkamer. Door het
relatief grote volume van de voorkamer ten opzichte van dat van de hoofdverbrandingskamer, was de invloed van de voorkamer op de NON-produktie erg groot. Gesteld
kan worden dat de motor in principe in staat is weinig NQ te produceren. Het
aanwezige regelsysteem voor de voordruk van het brandstofgas voor de voorkamers
geeft echter geen mogelijkheden om de luchtovermaat van het voorkamermengsel op
een afleesbare gewenste waarde in te stellen. De motorfabrikant zal in de eerste plaats
moeten trachten het voorkamervolume te verkleinen. De gastoevoer naar de voorkamers moet op betrouwbare wijze automatisch geregeld worden zodat de gewenste
luchtovermaat in de voorkamer ontstaat;
• de uitworp van koolmonoxyde van de motor lag gemiddeld meer dan een factor twee
boven de door de Duitse TA-Luft gestelde norm. De oorzaak van de hoge CO-uitworp
is waarschijnlijk de sterke swirl die de motorfabrikant ingebouwd heeft om het verbrandingsproces te versnellen. Door swirl komt een relatief groot gedeelte van het brandende mengsel in aanraking met de koude wanden van de verbrandingskamer waardoor
blussing en daardoor CO-vorming optreedt. Swirl wordt vaak toegepast bij dieselmotoren, om een goede toevoer van lucht aan de ingespoten brandstof en daarmee een
snelle afloop van het verbrandingsproces te verzekeren. Bij de onderzochte motor
echter verloopt het verbrandingsproces al te snel. De krachtige voorkamer tezamen met
de swirl en de compacte bouw van de verbrandingskamer maken dat volgens een door
Gasunie uitgevoerde analyse van het cilinderproces, de verbranding reeds binnen
minder dan 30 krukgraden afgelopen was. Uit oogpunt van rendement, mechanische
belasting en geluidsproduktie is een verbrandingsduur van 60 krukgraden ideaal. De
motorfabrikant zal het mechanisme dat de swirl veroorzaakt moeten verwijderen, terwijl
waarschijnlijk een vlakke zuiger nodig is om de verbrandingssnelheid tot de gewenste
waarde terug te brengen;
• de uitworp aan koolwaterstoffen was veel te hoog. Tussen 4 en 7 % van het toegevoerde brandstofgas verliet de motor via de uitlaat. Onderzoek van Gasunie Research
heeft aangetoond dat waarden rond 1 % mogelijk zijn. De hoofdoorzaak van de hoge
uitworp aan onverbrand is waarschijnlijk gelegen in het grote spleetvolume, zowel
tussen cilinders en zuiger als tussen cilinders en cilinderkop. Ook de vorm van de
verbrandingskamer, de hoge luchtovermaat in de hoofdkamer en de korte verbrandingsduur zullen een rol spelen. Voor wat betreft de mogelijkheid tot het toepassen van
een oxydatiekatalysator moet opgemerkt worden dat de temperatuur na de turbine van
de drukvulgroep bij de metingen varieerde tussen 335 °C en 442 °C. Dat is te laag voor
een substantiéle omzetting van methaan. De motorfabrikant zal maatregelen moeten
treffen om het verlies aan onverbrand te beperken.

Prestaties en emissies van een WKinstallatie op basis van een MAN E2842 DE
gasmotor met driewegkatalysator

Gasunie Research heeft in december 1992 metingen verricht aan een WK-installatie met een MAN
E2842 DE-gasmotor, uitgerust met een driewegkatalysator. De installatie is eigendom van het
energiebedrijf Energie- en Watervoorziening Rijnland. Hij staat opgesteld bij het tuinbouwbedrijf
J.W. van Hof te Zevenhuizen.
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ACHTERGROND
De MAN E2842 DE-gasmotor is een zelfaanzuigende motor die op een stoichiometrisch mengsel draait. Het verschil tussen zelfaanzuigende en opgeladen motoren uit zich onder andere in de effectieve druk, die bij moderne
opgeladen motoren circa 12 bar bedraagt. Bij deze motor is de effectieve druk 7.7 bar,
tegen ongeveer 6 bar bij andere zelfaanzuigende modellen. De effectieve druk bepaalt
hoeveel vermogen uit een gegeven motorblok gehaald kan worden.
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2. gasmotor
3. generator
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Fig. B.8.1
Schema van de installatie
De geteste motor is uitgerust met een door MAN ontwikkeld motormanagementsysteem
voor het regelen van de brandstof/luchtfactor, lambda, ten behoeve van de driewegkatalysator. Een driewegkatalysator kan slechts goed werken in een zeer nauw lambda-venster
en een lambda-sensor in de uitlaat dient daarbij als meetwaardegever. De gevoeligheid
van lambda-sensoren blijkt in de praktijk te verschuiven ten gevolge van veroudering,
vooral door de neerslag van olieadditieven op het sensoroppervlak. Daardoor daalt de
sensorspanning bij een gegeven lambda, wat tot gevolg heeft dat zonder correctie van de
57

gewenste spanningswaarde het mengsel te rijk wordt. Een te rijk mengsel bij een driewegkatalysator resulteert in een te hoge CO-uitworp en in ammoniakproduktie. Het systeem
van MAN kan automatisch de gewenste waarde voor de sensorspanning aanpassen met
behulp van een, al dan niet periodieke, controle op de temperatuurstijging over de
driewegkatalysator. Bij een juist afgestemde mengselsterkte is die temperatuurstijging
hoger dan bij een te rijk mengsel. Ter beveiliging van de katalysator voor te hoge temperaturen wordt ook gebruik gemaakt van de thermokoppels voor en na de katalysator,
alsmede van een thermokoppel midden in de katalysator.
METINGEN EN MEETRESULTATEN
De onderzochte warmte-krachtinstallatie op basis van een MAN E2842DE-gasmotor,
draaiend op een stoichiometrisch mengsel, heeft bij vollast een netto-elektrisch rendement
van 32,6 % en een totaalrendement van 90,4 %, beide gerefereerd aan de calorische
onderwaarde. Daarbij zal in de praktijk bij goed functionerende driewegkatalysator de
specifieke NO,,-uitworp liggen tussen 30 g/GJ en 50 g/GJ.
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Fig. 8.8.2
Rendementen en emissies bij
deellast

Het deellastgedrag vertoont het gebruikelijke beeld: afnemende rendementen en
emissies bij lagere belastingen.
Het automatische calibratiesysteem van
MAN voor het bepalen van de te handhaven sensorspanning functioneerde naar
behoren. Dit systeem is gebaseerd op een
meting van de temperatuurstijging over de
driewegkatalysator.
Indien in de praktijk het beste instelpunt
voor de brandstof/luchtfactor bij voortduring
gehandhaafd kan worden, door het frequent toepassen van het automatische
calibratiesysteem, dan is het gehalte aan
NO„ na de katalysator van hetzelfde niveau
als in het rookgas van de ketel die nu
gebruikt wordt voor CO2-bemesting. Het
reinigingspercentage over de katalysator is
echter bijzonder hoog, en de consequentie
daarvan is dat bij een geringe vermindering
van de effectiviteit de kwaliteit van het
uitlaatgas onvoldoende zal zijn. Een voortdurende bewaking op NO,, C2H4 en CO is
daarom zeker aan te bevelen; ook zal nog
gekeken moeten worden naar de concentratie van andere ongewenste componenten, zoals formaldehyde, aceton, blauwzuur
en ammoniak.

De specifieke NO,,-uitworp van de installatie is bij de juiste afstelling laag, maar de extra investering geeft een prijs van bij benadering NLG 12.000,- per ton NO,, verwijderd ten opzichte van het NO,,-niveau dat mogelijk is

bij de huidige arm-mengselmotoren. Daarbij zijn de extra brandstofkosten vanwege het
lagere asrendement niet meegerekend.
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Onderzoek naar het gedrag van
een Deutz MWM TBG 604 V12 WKinstallatie aan de Comeniusstraat
te Amsterdam

Gasunie Research heeft begin januari 1992 een
WK-installatie in de Comeniusstraat te Amsterdam
onderzocht. De installatie is eigendom van het
Energiebedrijf Amsterdam, hij levert warmte aan de
firma ELHA-beheer. De gasmotor is van het type
Deutz MWM TBG 604 V12. Het netto elektrisch
vermogen van de installatie is 703 kW. Medio
februari 1993, dus ruim een jaar later, zijn door
Gastec herhalingsmetingen uitgevoerd.
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ACHTERGROND
Het gedrag van dit type motoren is door Gasunie al in 1989 onderzocht. De lage NO,uitworp werd toen gehandhaafd door een motormanagementsysteem dat gebruik maakte
van het signaal van een zuurstofsensor in de uitlaat. De vraag rees toen in hoeverre de
zuurstofsensor op de lange duur een betrouwbare waarde zou blijven geven.
Deutz MWM heeft thans een systeem ontwikkeld waarbij iedere cilinder van de motor
voorzien is van een thermokoppel. De daarmee gemeten temperatuur is een maat voor de
verbrandingstemperatuur en daarmee voor de NON-produktie. De gemiddelde waarde van
de gemeten temperaturen wordt door een regelsysteem als ingangssignaal gebruikt voor
het bijregelen van afwijkingen ten opzichte van een gewenste waarde. Dat gebeurt door
met behulp van een regelklep in de brandstoftoevoer de luchtovermaat van het gas/luchtmengsel bij te regelen. Gezien de eenvoud van het systeem en het gebruik van thermokoppels kan verwacht worden dat het regelgedrag van de installatie gedurende lange tijd
reproduceerbaar zal zijn.
METINGEN EN MEETRESULTATEN
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Fig. B.9.1
Schema van de installatie

1 gasmotor
2 generator
3 tussenkoeler
4 turbine
5 compressor
6 rookgaskoeler
7 regelaar
8 carburateur
9 oliekoeler
10 pomp
11 thermostaat
12 koeler motorcircuit

De volgende meetakties werden door Gasunie Research uitgevoerd:
• de situatie zoals aangetroffen
metingen bij verschillende luchtovermaten
metingen bij verschillende belastingen
metingen bij verhoogde weerstand over het luchtfilter
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Meetresultaten bij verschillende
luchtovermaten
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Fig. B.9.3
Meetresulaten bij verschillende
vermogens

De resultaten van de metingen bij verschillende luchtovermaten en bij verschillende
vermogens zijn in de figuren B.9.2 en B.9.3 aangegeven. In figuur B.9.3 zijn met cirkeltjes
ook nog de waarnemingen aangegeven die Gastec een jaar later gedaan heeft. Er is
sprake van een lichte achteruitgang, resulterend in een verhoogde NON-emissie. De reden
ervan is niet bekend, de oorzaak zou kunnen zijn dat na 3500 draaiuren de temperatuurvoelers en een cilinderkop vervangen zijn. De relatie tussen de geregelde temperatuur en
de NOK -produktie kan daardoor verstoord zijn.
De aandrijvende motor van de onderzochte installatie is mede door de toepassing van een
effectief managementsysteem een NOK-arme gasmotor, althans volgens de nu geldende
normen. Zowel bij vollast, driekwartlast en halflast heeft de motor bij de aangetroffen
afstelling een NOK-produktie van circa 80 g./GJ, waarmee ruimschoots voldaan wordt aan
de in de subsidieregeling gestelde waarden. De koelwatertemperatuur van het motorblok
en van de tussenkoeler wordt thermostatisch geregeld op 78 °C, waardoor de temperatuur
van het mengsel in het inlaatspruitstuk en van het motorblok vastligt. Het managementsysteem regelt effecten van vervuiling van het luchtfilter op de NOK-produktie weg.
Het toegepaste motormanagementsysteem is gebaseerd op de meting van de temperatuur
in de individuele cilinders. De gemiddelde temperatuur van alle 12 cilinders bleek een
goede indicator te zijn voor de NOK -produktie. Het managementsysteem maakt door zijn
eenvoud een robuuste indruk. De toekomst moet uitwijzen of vervuiling, corrosie en erosie
van de thermokoppels in de cilinders aanleiding geeft tot de noodzaak van een hercalibratie.
Het asrendement van de aandrijvende motor is bij vollast bijna 34 %, waardoor het
rendement van de netto elektriciteitsproduktie bij vollast 32,5 % bedraagt. Het totaalrendement van de installatie bedraagt ruim 89 %, bij een schoorsteentemperatuur van 102 °C.
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Emissiemetingen aan Totem
met katalysator
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Gastec verrichtte in september en oktober 1992
emissiemetingen aan een Toteminstallatie. Het is
een standaard installatie, gemaakt door Della Biklim spc in Turijn, geimporteerd door Lang Energy
Systems in Apeldoorn.
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ACHTERGROND
De Totem is een kleine installatie, het elektrisch vermogen bedraagt circa 15 kW. Installaties die kleiner zijn dan 50 kW, hebben in de regelgeving ten aanzien van de NO,-emissie
een uitzonderingspositie, de emissiegrens is bij 800 g/GJ gelegd. Op het moment dat
daarover de besluiten werden genomen, waren er namelijk geen technische mogelijkheden
om op eenzelfde emissieniveau als de grote gasmotoren te komen. De technische
middelen blijken er nu wel te zijn. Er zou daarom overwogen kunnen worden om de
uitzonderingspositie van de kleine gasmotoren voor nieuwe installaties op te heffen.
De installatie is een standaard Totem, voorzien van een katalysatorsysteem en een
lambdaregeling. De katalysator bevindt zich in een gietstuk, aangebracht tussen het
uitlaatspruitstuk en de uitlaatgassenkoeler. Het gietstuk wordt met water uit het primaire
watercircuit gekoeld.
De elektronica voor de lambdaregeling is in de deur van de Totem gebouwd. Bij de
elektronica bevindt zich een maximaal-temperatuurbeveiliging, die als functie heeft de
katalysator te beveiligen tegen oververhitting (bijvoorbeeld ten gevolge van het uitvallen
van een bougie).

mote(
Gas
—

lambdaregeklep
luchtfilter

Fig. 8.10.1
Gasregelstraat van de Totem

De elektronische regeling stuurt door middel van een pulserende spanning een magneetklep aan. De magneetklep bevindt zich in een bypassleiding, die loopt van voor de
hoofdmagneetklep naar de venturimenger (zie figuur 8.10.1). Een onverwarmde Bosch
lambdasensor, geschroefd in het gietstuk van de katalysator, zorgt voor het regelsignaal.
METINGEN EN MEETRESULTATEN
In de situatie zoals de Totem is afgeleverd produceert hij 11 gr/GJ NO, (22 ppm), 110
gr/GJ CH4 (630 ppm), en 14.4 gr/GJ CO (47 ppm). Dit zijn gegevens na 70 bedrijfsuren
van de katalysator. Hiermee is de emissie een factor 10 beter dan de emissienorm van
1994. De vraag rijst natuurlijk hoelang de katalysator dit vol kan houden.
Vervolgens is de brandstof/luchtverhouding tussen X = 0.975 en X = 1.021 gevarieerd. In
figuur B.10.2 zijn de belangrijkste emissiewaarden als functie van de lambda uitgezet. Het
lambdavenster ligt tussen de 0.99 en 0.995. In dit gebied zijn de emissies van zowel NO,
als van NH3, CO en C,Hy laag.
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Fig. B.10.2
Emissies van de Totem met katalysator

Ontwikkeling en beproeving van
een on-line bougiecontrolesysteem

De N.V. Nederlandse Gasunie, afdeling Planning
en Onderzoek, ontwikkelde en beproefde een
methode om tijdens bedrijf de slijtage van bougies
in gasmotoren continu te monitoren.

•Spector maa
len bougleil
lijk
zwaardere eisen aan
ontstekingssystemen
door grotere
vergelijking ersch Mende bdqg
et behulp
van S

ACHTERGROND
Door de voortgaande ontwikkeling van opgeladen lean burn motoren, worden er aan
bougies voor gasmotoren steeds hogere eisen gesteld. Enerzijds omdat ze onder steeds
moeilijker omstandigheden moeten werken, anderzijds omdat het economisch belang
vereist dat ze een levensduur hebben die zo lang mogelijk is.
Lean burn motoren vereisen meer ontstekingsenergie dan stoichiometrisch draaiende
motoren. Ook hogere mengseldichtheden, ontstaan door de cilinderdruk te verhogen,
maken het ontstaan van een vonk moeilijker. Vonkoverslag op zich is echter niet voldoende, de energie-inhoud moet ook voldoende zijn om naast het verlies aan warmte naar de
relatief koudere elektroden en het koudere gas ook een voldoende sterk verbrandingsproces op gang te kunnen brengen. Alle moderne ontwikkelingen naar een hoger asrendement brengen derhalve met zich mee dat aan bougies steeds hogere eisen gesteld moeten
worden. Dat betekent dat ze slijtagebestendiger moeten worden, om te voorkomen dat de
levensduur te kort wordt. Bougies van moderne gasmotoren moeten een levensduur van
enige duizenden draaiuren hebben.
Om bougies en ontstekingssystemen te kunnen verbeteren, is kennis en inzicht nodig over
het slijtagegedrag als functie van de constructie van de bougie, de eigenschappen van het
ontstekingssysteem en de omstandigheden in de cilinder waaronder de bougie moet
werken. Daartoe is door Gasunie een instrument ontwikkeld, de Spector, waarmee tijdens
bedrijf van een motor de spleetwijdte van de bougie gemeten kan worden. Hij ontvangt
daartoe een signaal van een inductiespoel die rond de bougiekabel aangebracht is. De
grootte van het signaal is een maat voor de spleetwijdte.
Verondersteld wordt dat voor lean burn motoren, met groter wordende )+.
• de bougies een wijdere spleet tussen de elektroden moeten hebben. Er is dan
meer energie in het begin van de vlam aanwezig, relatief minder energie lekt weg
via de elektroden;
• de elektroden kleiner zouden moeten zijn, zodat de metaaltemperatuur toeneemt;
• een krachtige werveling aanwezig moet zijn, zodat het vlambegin snel tussen de
elektroden vandaan komt.
Hoewel er diverse oorzaken voor het niet goed werken van bougies kunnen zijn, is
normale slijtage door vonkerosie toch de meest voorkomende oorzaak. Hoe wijder de

spleet, hoe groter het spanningsverschil moet zijn. De slijtage is groter bij kleinere en
hetere elektroden.
Het probleem is een goede afweging te vinden tussen tegenstrijdige belangen. Voor een
goed werkende ontsteking zijn een hoge ontstekingsenergie met grote spleetwijdte en
kleine, hete elektroden nodig. Voor een lange levensduur zijn dikke en koele elektroden
nodig. De levensduur kan gunstig worden beinvloed door voor de elektroden een goede
materiaalkeus te doen: Pt, Au en Pa in plaats van legeringen van nikkel.
METINGEN EN MEETRESULTATEN
De Spector is bij twee installaties beproefd:
•
•

op een MAN-motor type E2842 van het EGD, bij het Beatrixoord te Haren (augustus
1991 - januari 1992);
op een Waukesha-motor type H24GL van het EGD, bij het bejaardentehuis De
Schans te Emmen (maart - oktober 1992).

Bij de eerste installatie had het onderzoek vooral ten doel om na te gaan of met de
Spector de slijtage van de bougies kon worden gevolgd. Bij de tweede installatie is
geprobeerd om bougies van verschillende typen met elkaar te vergelijken.
De zelfaanzuigende MAN-motor is uitgerust met 2 onafhankelijk van elkaar werkende
ontstekingssystemen, één voor iedere cilinderbank. Het ontstekingssysteem is een
zogenaamde conventionele bobine-ontsteking. Een elektronische impulsgever geeft op het
moment dat de bougie moet vonken een signaal aan de bobine. De hoogspanning,
afkomstig van de bobine, wordt via de verdelerkap toegevoerd aan de bougie die aan de
beurt is om te vonken. De bougies zijn van het merk Champion, type RN79G. Deze
bougies hebben twee kleine massa-elektroden aan beide zijden van de centrale elektrode.
De elektroden van de bougies zijn gemaakt van een goud-palladiumlegering.
Als het resultaat van het onderzoek aan deze motor kan gemeld worden dat de Spector
het slijtageverloop kan volgen. Globaal gesproken kwam het werkelijke spanningsverloop
overeen met het theoretische spanningsverloop. Er zijn twee invloeden die voor wat betreft
het meetsignaal nadelig werken: de impedantie van het secundaire circuit, die bij motoren
met een verdelerontsteking geen constante waarde heeft, en veranderingen in de brandstof/luchtverhouding.
De tweede motor, een 8 cilinder Waukesha H24GL met drukvulling, is uitgerust met een
Altronic ontstekingssysteem. Dit ontstekingssysteem heeft per cilinder één bobine. Een
regelunit stuurt de 8 bobines afzonderlijk aan. Op het moment dat een bougie moet
vonken, krijgt de regelunit een signaal van een opnemer die op de motor gemonteerd is.
De ontstekingsinstallatie kan een secundaire spanning leveren van ca 35 kV.
Er zijn twee typen bougies met elkaar vergeleken. Het eerste type, Champion RB75N heeft
4 massa-elektroden. Het tweede type, Champion RB77WP heeft 1 massa-elektrode. Bij
de test is onderzocht hoe de bougies slijten en waardoor ze uiteindelijk uitvallen. Volgens
de leverancier kan de RB77WP 5 keer zo lang mee als de RB75N, echter de prijs van de
RB77WP is ook ca 5 keer zo hoog als de prijs van de RB75N. Indien de RB77WP
toegepast wordt, zullen de onderhoudskosten dalen doordat de bougies niet bij elke
servicebeurt vervangen hoeven te worden.

Uit het onderzoek aan de tweede motor bleek duidelijk dat de Spector nauwkeuriger is als
het ontstekingssysteem per cilinder een bobine heeft in plaats van dat met een verdelerkap
gewerkt wordt. De mate van slijtage van de bougies kon goed bepaald worden.
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Duurbeproeving lambdasensoren

Gastec heeft van 07-91 tot 09-92 gedurende 6500
bedrijfsuren de veroudering van vijf lambdasensoren onderzocht. Dat gebeurde aan de eigen WKinstallatie van het instituut, met een stoichiometrisch draaiende MAN-gasmotor van het type
G2842DE, 210 kW.

bestudering verouderingsgedrag .-sensoren•
voor driewegkatalysato
ren

ACHTERGROND
Voor de lambdaregeling van gasmotoren wordt vaak gebruik gemaakt van een zogenaamde lambdasensor, met behulp waarvan de luchtfactor op een gewenste waarde wordt
geregeld. In de praktijk blijkt dat door veroudering van de sensor de gewenste luchtfactor
niet wordt gehandhaafd,
waardoor de gasmotor met een te rijk of te arm mengsel kan gaan draaien. Bij gasmotoren
met een drieweg-katalysator leidt dit er vrijwel altijd toe dat de motor te rijk gaat draaien,
waardoor het CO-gehalte na de katalysator onnodig hoog oploopt. Een hoog CO-gehalte
(>1000 ppm) is vanwege de veiligheid ongewenst (b.v. bij verbrandingsgaslekkage) en
heeft een negatieve uitwerking op het rendement van de gasmotor. Bij de meeste k = 1regelingen kan niet ingespeeld worden op de veroudering van de sensor en katalysator,
waardoor de gasmotor-installatie in veel gevallen een ontoelaatbaar hoge concentratie
ongewenste componenten uitstoot. Factoren die invloed kunnen hebben op de veroudering
van de sensor zijn:
vervuiling van de sensor (b.v. door olieresiduen);
•
• de bedrijfstemperatuur;
•
(snelle) temperatuurwisselingen (b.v. door starten en stoppen van de motor);
•
langdurige blootstelling aan bepaalde gascomponenten (b.v. methaan) bij bepaalde
concentraties;
• mechanische trillingen waaraan de sensor onderhevig is.
De duurbeproeving van de lambdasensoren heeft tot doel inzicht te verkrijgen in het
langeduurgedrag van de sensoren door bestudering van het ten gevolge van veroudering
van de sensoren veranderende lambdasignaal als functie van de leeftijd. De veroudering
van de sensoren is onderzocht in het k-gebied tussen X = 0.97 en k = 1.02.
METINGEN EN MEETRESULTATEN
De volgende sensoren zijn beproefd:
• Bosch verwarmd LSH6 typenr. 0258003074
•
Bosch onverwarmd typenr. 025001027
• AD Delco onverwarmd typenr. AR22/353030
•
Bosch verwarmd LSM11 typenr. 0258104001 (2 stuks)
Het onderzoek hield in dat, verdeeld over een periode van 6500 bedrijfsuren, acht keer een
zogenaamde lambdascan werd gemaakt. Bij een lambdascan wordt de gas/luchtverhouding tussen k-- 0.97 en X. = 1.02 gevariëerd, geregistreerd wordt het door de sensor
afgegeven spanningssignaal als functie van de lambda. De lambdawaarde zelf wordt
bepaald door de samenstelling van de rookgassen te meten.
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Het meetsignaal als functie
van de luchtovermaat
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Fig. B.14.2
De veroudering van het meetsignaal
bij X=0.992

Fig. B.14.1 toont voor de drie typen van de Bosch-sensoren het gebied waarin zich het
meetsignaal als functie van lambda bevindt. Verouderingseffecten uiten zich als regel in
een achteruitgang van het meetsignaal. In figuur B.14.2 is deze veroudering nog eens als
functie van de tijd te zien.
De resultaten van het onderzoek kunnen als volgt worden samengevat:
• de verwarmde sensor LSH6 van Bosch vertoont een constante veroudering in de tijd.
In ca. 6.000 bedrijfsuren is de gevoeligheid met 50 mV afgenomen.
• de onverwarmde sensor van Bosch vertoont een sterke veroudering in de eerste 1.000
bedrijfsuren. Zijn gevoeligheid blijft daarna redelijk constant. Correctie voor verbrandingstemperatuur is bij deze sensor noodzakelijk.
• de onverwarmde AC Delco sensor veroudert na ca. 1.300 bedrijfsuren vrij snel en is
na 6.500 bedrijfsuren totaal onbruikbaar voor toepassing in X-regelingen.
• de verwarmde sensor LSM11 van Bosch vertoont slecht een geringe veroudering. In
het begin van de levensduur neemt de gevoeligheid toe, om na ca. 1.000 uren
lanzaam af te nemen. Het ?.-signaal is gevoelig voor veranderingen in de voedingsspanning. De veroudering van beide onderzochte sensoren van dit type is nagenoeg
gelijk.
• de hier besproken sensoren zijn alleen bruikbaar in een X-regeling met driewegkatalysator, wanneer periodiek de te regelen waarde wordt bijgesteld of wanneer men
gebruik maakt van een liefst automatisch werkende, adaptieve (zelflerende) regeling,
die rekening houdt met de veroudering van sensor en katalysator. Indien de geregelde
waarde op deze wijze periodiek wordt bijgesteld zijn de Bosch sensoren meer dan
6.500 bedrijfsuren toepasbaar. De onverwarmde AC Delco sensor blijft echter
onbruikbaar.

Onderzoek gedrag van een Nutec 300
warmtekrachtinstallatie met een Dorman
6 SET CWG gasmotor te Bemmel

De Nutec 300 installatie is bij de rozenkwekerij De
Netzer te Bemmel in een container geplaatst. De
6-cilinder drukgevulde gasmotor heeft een nominaal asvermogen van 329 kW en een compressieverhouding van 1 : 9,5. Gasunie Research heeft op
28 februari en
1 maart 1990 aan de installatie metingen verricht.

moto a age
teem bij lage N
stoot noodzakelij
vermogensonrust te
voorkome

ACHTERGROND
Het bijzondere van deze gasmotor is de betrekkelijk grote boring (160 mm). Een grote boring heeft als voordeel een grote cilinderinhoud,
waardoor er per opgewekte hoeveelheid arbeid betrekkelijk weinig bewegende delen zijn.
Dat is positief voor het asrendement, het onderhoud en de storingskans. Bij motoren met
een grotere boring is het verbrandingsproces meer adiabatisch dan bij een kleinere boring,
waardoor hogere procestemperaturen kunnen heersen, hetgeen de NON-produktie in de
hand werkt. De NON-produktie kan in principe verlaagd worden door vergroten van de
luchtovermaat, zolang geen misfiring optreedt, of door verlagen van de effectieve
compressieverhouding. Deze installatie heeft als verdere bijzonderheid dat de warmte die
door de tussenkoeler van de drukvulgroep aan het mengsel onttrokken wordt, niet gebruikt
wordt. Koelers op het dak van de container dragen die warmte over aan de buitenlucht.
METINGEN EN MEETRESULTATEN
In tabel B.21.1 is van enige grootheden de situatie vermeld waarin de installatie aangetroffen werd. De NON-uitworp was duidelijk te hoog ten opzichte van de 270 g/GJ-norm. Die
van CO ligt duidelijk onder de 220 g/GJ die de Duitse TA-Luft voorschrijft en die van de
CH
x ybedraagt 1,5 % van de met de brandstof toegevoerde energie.
•
•
•
•
•
•
•

netto elektrisch vermogen
ontstekingstijdstip
luchtovermaat
temp. retourwater
temp. aanvoerwater
temp. inlaat mengsel
emissies
CO
CH4
NMHC
asrendement
Tabel B.21.1 Situatie zoals aangetroffen

N
O

295 kW
25° BDP
50 %
64 °C
76 °C
40 °C
394 g/GJ
169 g/GJ
212 g/GJ
20 g/GJ
37 %

De NON-uitstoot bleek flink omlaag gebracht te kunnen worden door de luchtfactor k te
verhogen (fig. B.21.1). Verhogen van de luchtovermaat geeft lagere piektemperaturen van
het verbrandingsproces, wat weer in minder NON-vorming resulteert. De energiebalans, en
daarmee de rendementen van de installatie, bleek binnen het beschouwde interval nauwelijks door de luchtovermaat beïnvloed te worden.

Kennelijk veranderde het krukhoekinterval waarin
verbranding plaats had (de fasering van het verbrandingsproces in de cyclus) hier nauwelijks door
verarmen. Verarmen is bij veel motoren aanleiding
tot een trager verbrandingsproces en, indien daarvoor door vroeger stellen van het ontstekingstijdstip
niet gecompenseerd wordt, een lager asrendement.
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De onderzochte warmtekrachtinstallatie op basis
van een drukgevulde Dorman 6 SET CWG gasmotor, kan bij een luchtovermaat van 53 %, een ontstekingstijdstip van 25 ° voor BDP en een mengseltemperatuur van minder dan 40 °C voldoen aan
de thans geldende NON-emissienorm van 270
g/GJ, indien gecorrigeerd wordt voor het asrendement van ruim 37 %.
In principe kan deze motor ook voldoen aan de
toekomstige NON-eis van 190 g/GJ indien de rendementscorrectie toegepast mag worden. Deze
verlaging is mogelijk door verhogen van de luchtovermaat. Dit gaat wel enigszins ten koste van het
asrendement van de motor. Een punt van aandacht
bij deze motor wordt dan de stabiliteit; een effectieve vermogensonrust groter dan 1 % is vanuit het

37
36

400
300
200
100

1,50 1,52 1,54 1,56

Fig. B.21.1
Invloed van de luchtfactor op
het rendement en de NONuitstoot

oogpunt van de kwaliteit van de opgewekte elektrische energie en van slijtage ongewenst.
De toepassing van een managementsysteem dat de
luchtovermaat automatisch op de gewenste waarde houdt, is dan wel nodig. Momenteel
zijn de Dorman motoren nog niet met een dergelijk systeem uitgerust.

Ook het vertragen van het ontstekingstijdstip heeft een lagere NON-uitstoot tot gevolg. Fig.
... toont enige resultaten van metingen die bij een luchtovermaat k van 1.55 uitgevoerd
zijn.
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Selectieve katalytische reductie van
NO. bij een gasmotor van EBA te
Amsterdam

Het Energiebedrijf van Amsterdam (EBA) heeft bij
wijze van proef een WK-installatie uitgerust met
een door Shell ontwikkelde SCR-katalysator voor
de vermindering van de NOV-uitworp. De betreffende WK-installatie is een Jenbach JMS-216
GS-NL eenheid, met een elektrisch vermogen van
460 kW. Gasunie Research heeft de prestaties van
de katalysator tweemaal gemeten. De eerste keer
gebeurde dat in mei 1992, direct na de inbouw van
de katalysator, de tweede keer na ongeveer 400
draaiuren, in november 1992.
ACHTERGROND
Het Koninklijke Shell-laboratorium te Amsterdam (KSLA) heeft de katalysator in 1985
ontwikkeld. Als winnaar in de categorie Schone Technologie ontving het daarvoor in 1991
de Milieuprijs. De katalysator bestaat uit oxyden van de metalen titanium en vanadium, die
in een dun laagje zijn aangebracht op siliciumkorreltjes. Deze korreltjes hebben een
diameter tussen 1 en 3 mm. De katalysator is in staat ammoniak (NH3)) op te slaan en te
laten reageren met stikstofoxyden tot stikstof en water. Het speciale van deze katalysator
zou zijn dat deze, in tegenstelling tot andere SCR-systemen, ook bij de bij WK-installaties
gebruikelijke schoorsteentemperatuur van 120 °C kan functioneren. Het katalysatorhuis is
een zogenaamde Lateral Flow Reactor, waarbij het katalysatormateriaal als het ware in
enveloppen is opgeslagen. Figuur B.22.1 illustreert de constructie.
u•t
katalysatormateriaal

Figuur B.22.1
Schematische opbouw van het Shell Denoxsysteem

De gasmotor wordt aan-uit geregeld. Hij is voorzien van een leanox'-motormanagementsysteem. De NOK -produktie blijft hierdoor min of meer constant, wat de regeling van de
ammoniakdosering sterk vereenvoudigt. Immers, bij een onderstoichiometrische toevoer
van ammoniak kan, zodra de motor belast draait, volstaan worden met een vaste massastroom aan ammoniak.
METINGEN EN MEETRESULTATEN
Het door Shell ontwikkelde katalytische Denoxsysteem zoals aangebracht op een WKinstallatie van EBA, bleek in staat om bij de standaardafstelling na 400 draaiuren de NOK emissie te verlagen van ongeveer 160 g/GJ near iets minder dan 70 g/GJ. De emissiereductie komt daarmee op ruim 55 % ofwel ruim 0,4 kg/h. In staat van nieuw waren de
prestaties iets hoger, bij een geringer specifiek ammoniakverbruik. De betreffende
installatie voldoet zonder de reinigingsinstallatie weliswaar aan de door de overheid
gestelde hinderweteisen geldend na 1 januari 1994, maar in sommige gevallen is een
lagere uitworp gewenst. Bij de genoemde prestatie van de katalysator werd geen ammoniakslip geconstateerd.
Bij verhogen van de ammoniaktoevoer bleek de katalysator nog iets meer NO, te kunnen
omzetten dan in de situatie zoals aangetroffen, en wel tot een maximum van 75 % na 400
draaiuren. Bij een overmaat aan ammoniak raakt de katalysator op den duur verzadigd. In
verband met dan optredende ammoniakemissie moet bedacht worden dat ammoniak op
molbasis even verzurend werkt als NOV. Wel is er mogelijk een minder sterke relatie tussen
ammoniak en smogvorming dan bij NOK.
Doordat bij de toegepaste WK-installatie de NON-produktie in kg/h vrij constant is, kan er
gewerkt worden met een vaste ammoniakflow die aan/uit-geregeld wordt. Dit is een
simpele vorm van een voorwaartsregeling. De NOK-produktie is bij benadering constant
omdat alleen op vollast gedraaid wordt, waarbij het leanoxl-motormanagementsysteem de
specifieke NON-produktie in g/GJ redelijk constant houdt. Bij installaties met een variabele
belasting en een variabele specifieke NON-produktie wordt de regeling gecompliceerder.
De kosten per massa-eenheid verwijderd NOK zijn bij de onderzochte toepassing bij dit
experiment vrij hoog (zie tabel B.22.1). Ze liggen tussen f 7,50 en f 8,- per kilogram. Het
verminderen van de NOK -produktie door primaire maatregelen bij de gasmotor is veel
goedkoper. Bij een hoge NOK -produktie door de motor zelf en bij een hogere reactortemperatuur zijn de kosten per massaeenheid verwijderd NOK mogelijk lager.
afschrijving katalysatormateriaal
afschrijving reactor e.d.
rentelasten (8% van gemiddeld f 25.000,-)
ammoniakkosten (0,2 kg/h)
bedieningskosten

f

1,25 /h
0,31 /h
0,44 /h
0,80 /h
0,50 /h

Totaal

1

3,30 /h

NOK -verwijdering (standaardinstelling) 0,4 kg/h
Tabel B.22.1 Kostenoverzicht NO,,-verwijdering met het Shell-denoxsysteem.

De kosten per massa-eenheid verwijderd NO, zijn bij de onderzochte toepassing bij dit
experiment vrij hoog (zie tabel B.22.1). Ze liggen tussen ƒ 7,50 en f 8,- per kilogram. Het
verminderen van de NON-produktie door primaire maatregelen bij de gasmotor is veel
goedkoper. Bij een hoge NON-produktie door de motor zelf en bij een hogere reactortemperatuur zijn de kosten per massaeenheid verwijderd NO, mogelijk lager.
afschrijving katalysatormateriaal
afschrijving reactor e.d.
rentelasten (8% van gemiddeld f 25.000,-)
ammoniakkosten (0,2 kg/h)
bedieningskosten
Totaal

1,25 /1-1
0,31 /1.1
0,44 /11
0,80 /11
0,50 /h
1

3,30 /1-1

NON-verwijdering (standaardinstelling) 0,4 kg/h
Tabel B.22.1 Kostenoverzicht NON-verwijdering met het Shell-denoxsysteem.
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Prestaties en emissies van een
Deutz MWM 604C WK-installatie
locatie Flevohuis te Amsterdam

Deutz EVIWNi 604
motor

De installatie is eigendom van het Energiebedrijf
Amsterdam, EBA. Hij is opgesteld in de energiecentrale van het verzorgingstehuis Flevohuis aan
de Zeeburgerdijk te Amsterdam. De metingen zijn
door Gasunie Research in november 1992 uitgevoerd.

compressie 1:11,7

ACHTERGROND
Het onderzoek zou als een vervolg kunnen worden gezien op het project in de Comeniusstreet in Amsterdam. In beide gevallen is er sprake van een Deutz MWM gasmotor van het
type TBG 604. In de Comeniusstraat heeft de motor een compressieverhouding van 1:10,
terwijl de motor bij het Flevohuis een compressieverhouding van 1:11,7 heeft. Volgens de
projectaanvraag zou deze verhoging van de compressieverhouding een verbetering van
het asrendement van 34 % naar 37 a 38 % tot gevolg hebben. Bij beide projecten is de
motor voorzien van een managementsysteem, dat gebruik maakt van meting van de
temperaturen in de cilinderkoppen. De NOK -emissie kan daarmee op een vastingestelde
waarde worden gehandhaafd.
METINGEN EN MEETRESULTATEN
Het meetprogramma werd in negen stappen afgewerkt, zie tabel B.26.1

stap
1
2
3
4
5
6
7
8
9

belasting
100 %
100
100
100
75
50
100
100
100

ontstekingshoek BTCD
25 c
25
26
23
25
25
25
25
25

NOKinstelling
53 g/GJ
75
75
75
75
75
75
35
140

opmerkingen
• situatie zoals aangetroffen

• simulatie vervuiling luchtfitter
• beoordeling tbv CO2-bemesting
• thans geldende emissienorm

Tabel 8.26.1 Overzicht van het meetprogramma
De achtste meting, met de extreem laag ingestelde NOK -emissie van 35 g/GJ, werd
gedaan om de mogelijkheden voor gebruik van het uitlaatgas voor CO2-bemesting in de
tuinbouw te bestuderen.

Het ontstekingstijdstip bleek goed gekozen, zie fig.
B.26.1. Het ontstekingstijdstip heeft invloed op de fasering van het verbrandingsproces in de cilinders. Bij een
te vroeg ontstekingstijdstip ontstaat een nodeloos hoge
cilinderdruk en de te lange verblijfstijd van de hete
gassen in de cilinder verlaagt het asrendement. Het
mengsel moet extra arm zijn om de NOK-produktie een
bepaalde waarde niet te laten overschrijden. Bij een te
laat ontstekingstijdstip wordt de beschikbare compressieverhouding van de motor niet volledig benut, waardoor het asrendement lager is en de koppelinstabiliteit
hoger is dan bij de optimale instelling.

Het motormanagementsysteem bleek ook bij deellast
goed te functioneren, de NOK-uitstoot bleek goed op de
ingestelde waarde gehouden te worden. Het asrendement toonde het gebruikelijke beeld, bij deellast was
het wat lager dan bij vollast (fig. B.26.2).
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Fig. B.26.1
De invloed van het ontstekingstijdstip op het asrendement
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Fig. B.26.2
Het asrendement als functie
van de belasting
Fig. B.26.3 toont het rendement bij vollast als functie van de ingestelde NOK-uitstoot en
standaardinstelling van het ontstekingstijdstip 25 ° BTCD. Het in de projectaanvraag
genoemde asrendement van 37,2 % bleek niet gehaald te worden. Het asrendement bleek
35,5 % te zijn bij een NOK-uitstoot van 75 g/GJ en 36,8 % bij een NON-uitstoot van 140
g/GJ.
Bij de extreem lage NOK-produktie van 35 g/GJ is het gemeten asrendement nog slechts
33,2 %, het elektrisch rendement 31,7 % en het totaalrendement 83,8 %. De daling van
het asrendement en daarmee van het netto-elektrisch rendement wordt voor een deel veroorzaakt doordat de verbranding trager gaat verlopen bij het armere mengsel bij
gelijkblijvend ontstekingstijdstip. Ook de toename in onverbrand-uitworp speelt een rol. Bij
deze instelling bedroeg het verlies ten gevolge van niet volledige verbranding 4,6 % van
de met het brandstofgas toegevoerde energie (onderwaarde). Dit laatste drukt ook het
totaalrendement, dat ook al daalt door het toegenomen verlies aan voelbare warmte
vanwege de hogere luchtovermaat. Voor CO2-bemesting zou nog wel een
oxidatiekatalysator nageschakeld moeten worden om ook de uitworp aan CO en etheen
voldoende terug te dringen.

Een NON-produktie van 35 g/GJ moet in relatie tot
CO2-bemesting wel als een absoluut maximum worden
gezien. In de betreffende werkgroep wordt een hoogste
waarde van 27 g/GJ genoemd.
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Het aggregaatmanagementsysteem van Deutz MWM
hield tijdens de metingen de NOK-produktie door middel
van terugkoppeling nauwkeurig op de ingestelde
waarde. De gemeten waarde aan NO wordt indirect
bepaald aan de hand van de gemiddelde
verbrandingskamertemperatuur zoals gemeten met een
thermokoppel in de cilinderkop van de verschillende
cilinders. Er kunnen echter aan de hand van de
metingen geen uitspraken gedaan worden over de
effectiviteit van het systeem op de lange duur.
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Vooral bij de lagere NON-uitworp is de uitworp aan
NOx [gIGJ]
onverbrande koolwaterstoffen van deze motor hoog.
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Vanwege de watergekoelde uitlaat en de hoge
luchtovermaat is de temperatuur na de expansieturbine
Fig. B.26.3
te laag om methaan te oxideren over een katalysator.
Het rendement als
Vervangen van de uitlaat door een ongekoeld systeem
functie van de NON -uitstoot
zal de uitlaatemperatuur voldoende doen stijgen om
een katalysator goed te laten werken. Indien de
overheid in de toekomst NON-emissies lager dan 140 g/GJ wenst, is het noodzakelijk de
genoemde toepassing van een oxidatiekatalysator te demonstreren in de praktijk.
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Test van een Deltec motormanagementsysteem
op een Caterpillar 3516 motor bij de firma
Zuurbier & Co. te Heerhugowaard

Het ministerie van VROM verleende in het kader
van dit projekt subsidie aan Deltec Fuel Systems
voor de ontwikkeling van een motormanagementsysteem. Het werd begeleid door het Projektbureau Warmte/Kracht te Driebergen.

Caterpillar 35
van 700 kW
Deltec motor an g en
vergelijkt gewiráste en
gemeten lambda
gewenste lambda
paald door jelekti' s
belastirig:enlem
In het. iniaatsprilits

ACHTERGROND
De emissies van warmtekrachtinstallaties moeten voldoende laag zijn om te voldoen aan
wettelijke normen, het rendement van de elektriciteitsproduktie moet daarbij zo hoog
mogelijk zijn. Aan beide eisen kan slechts voldaan worden als de aandrijvende gasmotor
bij een optimale afstelling bedreven wordt. Deze afstelling wordt bij een vast ontstekingstijdstip vooral bepaald door de luchtovermaat. De benodigde luchtovermaat hangt sterk af
van de procescondities, zoals de mengseltemperatuur en de belasting. De carburateur, die
het mengsel van gas en lucht voor de motor maakt, blijkt gevoelig te zijn voor veranderingen in de omgevingscondities; bovendien verloopt de instelling ervan vaak in de praktijk.
Daarom is een managementsysteem voor de regeling van de luchtovermaat onontbeerlijk
voor het bij voortduring optimaal bedrijven van een gasmotor.
Het motormanagementsysteem van Deltec is zodanig ontworpen dat het op basis van
meetwaarden van de elektrische belasting en de temperatuur in het inlaatspruitstuk van het
mengsel van gas en lucht de gewenste waarde voor de luchtovermaat bepaalt. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van in het geheugen van het systeem opgeslagen informatie, die
afhankelijk is van het type motor. De werkelijke luchtovermaat wordt door een lambdasensor gemeten, die in de uitlaat geplaatst is. Het motormanagementsysteem regelt de
carburateur zodanig bij dat de gemeten en de gewenste waarde van de luchtovermaat zo
goed mogelijk met elkaar overeenkomen. Het managementsysteem heeft een ingebouwde
diagnostiek, die de lambdasensor bij voortduring op zijn funktioneren controleert. Daarnaast controleert het diagnosesysteem of de druk- en temperatuursensoren naar behoren
funktioneren. Het systeem is zodanig gebouwd dat bij storingen in het managementsysteem de installatie terugvalt op de mechanische instelling van de carburateur. In principe
zal voor die basisinstelling een veilige waarde van de luchtovermaat gekozen moeten
worden.
METINGEN EN MEETRESULTATEN
In oktober 1990 zijn door Gasunie Research metingen uitgevoerd om het systeem op zijn
juiste werking te kontroleren. De volgende akties werden uitgevoerd:
•
•
•

variatie van het motorvermogen tussen halflast en vollast;
defectsimulatie van de zuurstofsensor en de druksensor;
variatie van de mengseltemperatuur in het inlaatspruitstuk;

•

simulatie van vervuiling van de luchtfilters, door de luchtinlaat van de linker- resp.
rechterbank van de V-motor gedeeltelijk af de dekken.

De eerste drie akties dienden om te zien of de luchtovermaat korrekt werd bijgeregeld, de
laatste om te zien of de installatie op een veilige basisinstelling terugvalt.
Fig. B.31.1 toont dat het systeem bij wisselende belasting goed werkt. De NO,-emissie
blijft onder de 190 g/GJ, dank zij het feit dat de )k. bij afnemende belasting verlaagd wordt.
De regeling werkt wat minder goed bij wisselende mengseltemperatuur, zie figuur B.31.2.
Het probleem werd oplosbaar geacht door het programma in het managementsysteem aan
te passen. Voor wat betreft de overige twee akties bleek het systeem goed te werken.
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BIJLAGE C. REKENMODEL, VOORBEELD EN GEVOELIGHEIDSANALYSE
1. MittIding
In dit hoofdstuk wordt een rekenmodel ontwikkeld waarmee voor elke
Installatie uit het demonstratieprogramma de terugverdientijd bij NO,uitstoot van 270 g/GJ en die bij een NO,-van 140 g/GJ kan worden
berekend. Het doel is om voor uiteenlopende motortypen en -vermogens
te bepalen wat het effect is van het verscherpen van de NO„-emissienorm
op de rentabiliteit van WK-installaties.
De beschouwde installaties staan opgesteld bij een grote variëteit aan
bedrijven. De reële rentabiliteit van een gegeven installatie hangt sterk af
van bedrijfsspecifieke omstandigheden zoals het aantal draaiuren per jaar
en de warmtevraag van het bedrijf. Om een zo eerlijk mogelijke vergelijking van verschillende installaties te kunnen maken, moeten dit soort
individuele zaken in het model buiten beschouwing blijven. Daarom
worden In de volgende paragraaf aannamen gedaan ten aanzien van het
bedrijf, het aantal draaiuren en de eigendomsconstructie van de WKinstallaties. Op basis hiervan wordt een rekenmodel ontwikkeld, waarvan
in het onderzoek gebruik wordt gemaakt.
NOTA BENE: het doel van dit rekenmodel is het vergelijken van de
invloed van bepaalde reductie-technieken op de rentabiliteit van WI<
installaties. Uit de berekeningsresultaten mogen géén conclusies worden
getrokken ten aanzien van de rentabiliteit van motoren van bepaalde
merken. Daarvoor zijn gedetailleerde berekeningen nodig waarbij ook de
concrete bedrijfsomstandigheden worden betrokken.
2. Ultgangspunten, aannamen en definities
In het rekenmodel worden de terugverdientijden berekend van de WKinstallaties die in het kader van het onderzoeksprogramma zijn onderzocht. Daarbij worden steeds twee situaties met elkaar vergeleken:
- de situatie waarin de installatie draait bij een NOruitstoot van 270
g/GJ, aangeduid als het referentiegeval;
- de situatie dat de installatie zodanig is afgesteld en/of met speciale
voorzieningen is uitgerust, dat de NOs-uitstoot voldoet aan de beoogde norm van 140 g/GJ.
In het model wordt uitgegaan van de volgende situatie:
- de installatie wordt gefinancierd door het nutsbedrijf en geplaatst op
het terrein van de warmteafnemer;
- de geproduceerde warmte wordt tegen een op voorhand afgesproken tarief geleverd aan de afnemer;
- de geproduceerde elektriciteit wordt aan het openbare net geleverd;
- de gevraagde warmteproductie treedt op bij bij 4000 uur vollastequivalentfjaar jn het referentiegeval van 270 g/GJ NOR. Krijgt de
installatie als gevolg van instellingswijzigingen een groter thermisch
vermogen, dan hoeft hij dus minder uren vollastequivalent te maken;
- het gas wordt geleverd tegen een vast tarief.

3. Kosten
Voor het rekenmodel zijn alleen de begininvestering en de variabele
bedrijfskosten relevant. Als variabele kosten worden in dit verband alleen
de brandstofkosten en de onderhoudskosten beschouwd.

Brandstofkosten
In het model wordt een gasprijs van f 0,23/m3 aangehouden, het tarief dat
in rekening wordt gebracht aan tuinders. De tariefstelling voor het stoken
van gebouwen, een andere wijdverbreide toepassing van kleinschalige
warmtekracht eenheden, is ingewikkelder en zou het model onnodig
compliceren.
Onderhoudskosten
Deze zijn sterk installatie-gebonden; daarom worden zij ontleend aan
gegevens van de gebruikers. In die gevallen waarin zij niet of niet zonder
meer beschikbaar zijn, wordt gebruik gemaakt van het verband tussen
onderhoudskosten en vermogen, weergegeven in figuur 3.1.
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Figuur C.1 Verband tussen elektrisch vermogen en onderhoudskosten

4. Inkomsten
Er zijn in dit model drie bronnen van inkomsten uit een WK-installatie:
de vermogensvergoeding;
de brandstofkostenvergoeding;
de inkomsten uit geleverde warmte.

De berekening van de verrnogensververgoeding zoals die in de praktijk
plaatsvindt, is tamelijk complex (ref. 8). In het rekenmodel wordt een
vermogensvergoeding van I 190,-/kWj5r aangehouden.
De brandstalkostenvergoeding, de vergoeding die aan de exploitant wordt
betaald voor het leveren van elektriciteit, bedraagt f 0,05/kWh.
De warmteprijs bedraagt 90% van de kosten die de afnemer zou moeten
maken om dezetfde warmte in eigen ketels op te wekken. In principe zijn
deze kosten weer een bedrijfsspecifiek gegeven, want zij hangen af van
het type ketel dat de afnemer gebruikt. In het rekenmodel wordt ervan
uitgegaan dat de afnemer HR-ketels zou gebruiken met een rendement
van 90% op bovenwaarde. Bij een gasprijs van t 0,23/m3 en een bovenste
verbrandingswaarde van 35,1 MJ/m3 bedraagt de warmteprijs f 6,55/GJ
tegen f 7,30/GJ bij opwekking in ketels.
5. Berekening
De jaarlijkse opbrengst van een WK-installatie wordt berekend uit de
formula:
0 = baten - kosten
0 = (V • kW, « 77v • kWh, + Wpr • GM - (Kbr - Ono)

Waarin:
= de vermogensvergoeding
-V
- kW, = het elektrisch vermogen;
- Tlv = de brandstolkostenvergoeding;
- kWh, = de geleverde elektrische energie;
- Wpr = de warmteprijs;
- G.iss = de geleverde warmte;
- Kbr = de brandstofkosten;
- Ond = de onderhoudskosten.
Uit de opbrengst en de investering wordt de "eenvoudige" terugverdientijd
bepaald:

waarin Inv de investering voorstelt. De terugverdientijd van een motor met
een uitstoot van 140 g/GJ wordt vergeleken met die van een referentiegeval, een gasmotor met een NOS-uitstoot van 270 g/GJ, wat de huidige
norm is. Het verschil ATVT, wordt bepaald:
A TVT= TVTmo - 7W270

Tenslotte wordt de relatieve toename van de NT, Rtss bepaald:

tew - A wr
Tirrvo

Een zekere a NT heeft namelijk bij een korte 11/1'27,3 een grotere invloed
dan bij een lange. Wanneer de a "'VT zelf als criterium voor de vergelijking van de invloed van verschillende technieken zou worden gebruikt,
zou dat een vertekend beeld kunnen geven.
De keuze van de referentiegevallen is een apart aandachtspunt. In
principe vallen de bestudeerde reductiemaatregelen uiteen in twee
groepen:
externe maatregelen (katalysatoren, speciale motorbewakingssystemen, motorrnanagement systemen)
interne maatregelen (lean burn)
Het bepalen van een referentiegeval voor een motor met externe DeNox
installatie is niet moeilijk: dat is eenvoudigweg de motor zonder deze
installatie.
Bij een motor met interne emissiereductie (lean burn) ligt het wat moeilijker. Als referentiegeval bij de interne maatregelen wordt steeds dezelfde
gasmotor genomen bij een zodanige afstelling dat juist aan de norm van
270 g/GJ wordt voldaan, tenzij de maximale uitstoot al onder deze waarde
ligt. In dat geval wordt de hoogste gemeten waarde als referentiegeval
genomen.
6. De kosten per ton vermeden NO,
Naast de terugverdientijd vormen de kosten per ton vermeden NO,uitstoot een belangrijk criterium voor de invloed van de NO,-reductie op
de rentabiliteit van WK-installaties. Deze kosten komen voort uit twee
oorzaken:
vermindering van de opbrengst van de installatie (baten-kosten);
verhoging van de kapitaalslasten als gevolg van meerinvesteringen.
De jaarlijkse reductie aan NO, wordt berekend met de formule

ANOx - W (

NOxra

N9,4bwm

0 ,01xnihnex10.

0,01 xn imennx106

)_

W ( NOjc ref
104 11ow

waarin
= vermeden uitstoot NO,, ton/jaar;
aNO„
= warmtevraag;
W
NO,,,, = NO,-uitstoot onder referentiecondities, g/GJ;
= NO,-uitstoot na verminderingsmaatregel, g/GJ.
NOL

NC
TI.

= thermisch rendement onder referentiecondities, %;
= thermisch rendement na verrninderingsmaatregel, %.
Bij de berekening van de toename van kapitaalslasten wordt uitgegaan
van een afschrijving op annuiteitenbasis met een afschrijvingstijd van
vijftien jaar bij een reële rentevoet van 5%. De annuiteitenfactor a bedraagt dan 0,096.
De kosten per ton vermeden NO, volgen uit de formule

Kv -

Sr +a kw
At/OX

waarin
= kosten vermeden NO, in Hfliton;
= vermindering opbrengst (baten-kosten);
ar
= annulleitenfactor (0,096):
a
Inv, = meerinvestering in guldens.
7. Rekenvoorbeeld
Als rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een 350 kW lean-bum motor die
in de oorspronkelijke opstelling juist aan de huidige norm van 270 g/GJ
NO„ voldoet. De installatie kostte f 450.000,-, en heeft een totaal rendement van 90 % naast een elektrisch rendement van 35,5 %. Het thermisch rendement bedraagt dan 54,5 % en het thermisch vermogen Pt, is
=

x 350 = 537 kW

Bij 4000 draaiuren wordt opgewekt:
aan elektriciteit:
aan warmte:

1.400.000 kWh/jaar
7.737 ai

Bij een thermisch rendement van 54,5% en een stookwaarde van aardgas
(onderwaarde) van 31,6 MJ/m3 wordt het jaarlijks gasverbruik G berekend
uit de warmteopbrengst W:
G-

II x 31,6 10°

7737 10°
- 449.250 nelja&
0,545 x 31,6 104

Aan de kostenzijde worden twee posten opgevoerd:
De gaskosten: 449.250 * f0,23 =
onderhoud (figuur C.1):f 0,02/kWh =
totaal:

f 103.330,-/jaar
f 28.000,-4aar
f 131.330,-/jaar

De baten bestaan uit drie posten:
vermogensvergoeding: 350*f 210,- =
teruglevering: 1.400.000* f0,05 =
warmtelevering: 7.737* f6.55 =

73.500,-/jaar
70.000,-/jaar
50.680,-/jaar

f 194.180 ,-/jaar

totale baten:

De jaarlijkse opbrengst: f 194.180,- - f 131.330,- = f62.850,-/)aar.
De terugverdientijd wordt nu berekend:
TVT -

62.850

- 7,16 jaar

De NON-emissie van deze motor bedraagt 270 g/GJ, zodat hij aan de
huidige norm voldoet. Om te kunnen voldoen aan de beoogde norm van
140 g/GJ wordt de afstelling van de motor gewijzigd, bilvoorbeeld door de
luchtovermaatfactor te verhogen. Voor deze aanpassing zijn extra voorzieningen nodig ter waarde van f 35.000,- , zodat de totale investering op
f 485.000,- komt. Als gevolg van de nieuwe instelling neemt het elektrisch
rendement van de motor af tot 34 %. Het totale rendement blijft echter
90%.
De warmteproductie neemt dus toe: het thermisch vermogen wordt 552
kW. Omdat de installatie is ontworpen voor een warmteproductie van
7737 GJ/jaar neemt het aantal bedrijfsuren af tot 3893 uur vollastequivalent per jaar. De afname van het elektrisch rendement en de afname van
het aantal bedrijfsuren leiden tot een vermindering van het elektrisch
vermogen tot 335 kW en van de elektriciteitsproductie tot 1.304.930
kWh/]aar. Met deze getallen leidt dezelfde berekening als boven tot:
437.244 m3/jaar

gasverbruik:
gaskosten:
onderhoud:

f 100.570,-/jaar
f 26.100,-/jaar

totale kosten:

f 126.670,-/jaar
70.350,-naar
67.040,-/jaar
50.680,-/jaar

vermogensvergoeding:
teruglevering:
warmteopbrengst:
totale baten:

f 188.070,-/jaar

jaarlijkse opbrengst:

f

terugverdientijd:

61.400,-fjaar
7,89 jaar

Het verschil in terugverdientijd ten opzichte van de oorspronkelijke situatie
is:
A

7VT = 0,73 Jaar

en de relatieve toename bedraagt
R=

7,15

- 0,1

De kosten per ton vermeden NO„ volgen uit de jaarlijkse vermindering van
NO,-uitstoot, de vermindering van de jaarlijkse opbrengst en de extra
kapitaalslasten die uit een emissieverlaging voortvloeien.
De totale vermindering in uitstoot wordt berekend uit de volgende gegevens:
7.737 GJTjaar
270 g/GJ
140 g/GJ
54,5 %
56%

W =
NOx.r« =
NO,.
=
low =
Tlfi.verm
-'''
Hiermee:

ANOm -

NOxat NO.4
7.737 270 140
(
- 1,9 tor&
(—
a") =
104 54,5 56
104 levee
Munn
IV

Het verschil in opbrengst tussen beide situaties bedraagt:
ar = f 62.850,- f61.400,- =

f

1.450,-

De vermeerdering in de kapitaalslasten bedraagt bij een meerinvestering
van f 35.000,-:
a*Inv =

0,096*35,000 =

f

3.360,-/jaar.

De kosten per ton vermeden NO, bedragen:

Kb,—

Ar + ionic» - 1.450 +
1360 - f2500,-/tw
AN°,

1,85

8. Gevoellgheidsanalyse
In het model zijn aannamen gedaan ten aanzien van de gasprijs, de
brandstolkostenvergoeding, de vermogensvergoeding, de warmteprijs en
het aantal uren vollastequivalent per jaar. De bruikbaarheid van het model
hangt in belangrijke mate af van de gevoeligheid ervan voor afwijkingen in
de aangenomen waarden van deze grootheden. Om deze te bepalen is
de berekening uit de vorige paragraaf herhaald, waarbij steeds één van
de genoemde grootheden werd gewijzigd. De resultaten zijn weergegeven
in de figuren 3.2 A, B, C en D. Op de horizontale as is steeds de beschouwde invloedsgrootheid uitgezet, op de verticale as het verschil in
terugverdientijd TYr. Als toetsgrootheid wordt de wijziging van de berekeningsuitkomst per % variatie van de invloedsgrootheid gebruikt. Deze
percentages warden betrokken op de gemiddelde waarde van de invloedsgrootheid, dat is de waarde die in het model is aangenomen.
Figuur C.2 A geeft de invloed van de gasprijs. Bij een stijging van f0,20/m3 tot 10,25/m3 neemt á 1Yr toe van 0,61 jaar tot 0,85 jaar, een
stijging van 0,05 jaar /cent. Uitgedrukt in percentage van de gemiddelde
waarden (een gasprijs van 23 cent/m3) komt dit neer op 0,01 jaarN
variatie.
Figuur C.2 B geeft een overzicht van de afname van de a TYT als functie
van de warmteprijs. Bij een toename hiervan met 10,10 van f6,5 tot f
6,6/Si daalt de a 11/T met 0,01 jaar, een afname van 0,01 OM%
variatie.
De gevoeligheid voor de vermogensvergoeding is weergegeven in figuur
32 C. Een toename van f 200,- tot f 220,-/kW doet de á NT met
slechts 0,07 jaar afnemen, de afname bedraagt 0,006 jaar/ % variatie.
In figuur C.2 D is de invloed van de brandstofkostenvergoeding op de a
weergegeven. DeaTvTneemtvano,B8jaaraftot0,62jaarbijeen
toename van de brandstofkostenvergoeding van f 0,04 tot 10,06. Dit
betekent een afname van 0,01 jaar/% variatie.
Uit figuur C.2 E blijkt dat een toename in de onderhoudskosten van 1 tot
3 cent/kWh de áPir doet toenemen van 0,65 tot 0,81 jaar, een stijging
van 0,003 Ind% variatie.
De invloed van het aantal uren vollastequivalent is weergegeven in figuur
C.2 F. De a 1Yr blijkt toe te nemen met het aantal uren per jaar, wat te
wijten is aan de hogere brandstoten onderhoudskosten die met een
toenemend gebruik gepaard gaan. De toename bij een stijging in het
aantal draaiuren van 3500 tot 4500 uur per jaar is 0,14 jaar, wat overeenkomt met een toename van 0,01 jaarN variatie.
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Figuur C.2 Gevoeligheid van de AIVT voor de gasprijs (A), de warmteprijs (B), de verrnogensvergoeding (C), de terugleververgoeding (D), de onderhoudskosten (E) en de uren vollastequivalent (F)

De invloed van variaties in de aannamen op de a TVT is dus beperkt.
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Figuur C.3. De gevoeligheid van de R-waarde voor de gasprijs (A), de
warmteprijs (B), de vermogensvergoeding (C), de terugleververgoeding (D), de onderhoudskosten (E) en de uren voilastequivalent (F)

Datzelfde geldt voor de relatieve toename van de terugverdientijd R, zoals

blijkt tit de figuren C.3 A t/m E. De figuren laten zien dat R nagenoeg
ongevoelig is voor variaties in de aannamen.
De kosten per ton vermeden NO, zijn niet zeer gevoelig voor afwijkingen
in de gasprijs, de warmteprijs en de vermogensvergoeding, zoals blijkt uit
figuur C.4 A, B en C. Een stijging in de brandstofkostenvergoeding leidt
tot een stijging van de kosten per ton vermeden uitstoot. Dit op het oog
merkwaardige verschijnsel wordt veroorzaakt door het felt dat bij een
hogere brandstolkostenvergoeding een vermindering van elektriciteitsproductie een grotere invloed heeft op de vermindering in de opbrengst van
de WK-installatie er in paragraaf 3.6).
Bij een toename in de onderhoudsprijs van 1 tot 3 cent/kWh, nemen de
kosten per vermeden ton NO, af van f 3000,- tot f 2000,-/ton. Onder
invloed van de NO, ultstootvermindering gaat de installatie minder uren
per jaar gaat draaien doordat het thermisch vermogen toeneemt. Een
vermindering van het aantal draaiuren leidt tot een daling in de onderhoudskosten. Mede hierdoor heeft een verlaging van de NO,-uitstoot in
dit model een gunstige invloed op de kosten. Het effect wordt beter
merkbaar naarmate de kosten voor onderhoud een groter deel van de
totale kosten uitmaken, dus als de onderhoudskosten per kWh, toenemen.
Een toename van het aantal vollasturen equivalent leidt tot een sterke
daling in de kosten per vermeden ton NO,. Dit komt doordat de totale
NO,-productie (en daarmee ook de reductie in jaarlijkse uitstoot bij
toepassing van DeNox maatregelen) sterk toeneemt bij vergroting van het
vollastuurequivalent. De voomaamste kostenpost, de toegenomen kapitaalslasten, blijft echter constant, zodat de kosten per ton NO, dalen.
De kosten per vemeden ton NO, zijn tenslotte betrekkelijk ongevoelig voor
wijzigen in de annuiteitenfactor. Deze wijzigingen zouden het gevolg
kunnen zijn van een andere aanname in de afschrijvingstermijn of in de
rentevoet.
De berekeningsresultaten van het model zijn dus niet zeer gevoelig voor
afwijkingen in de aannamen. Dit betekent dat de resultaten van berekeningen die onder de eerder gegeven aannamen zijn gedaan, ook bij
benadering geldig zullen zijn voor installaties die onder andere condities
draaien, wat de algemene geldigheid van deze resultaten ten goede komt.
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