O werkt dat zo

Een dieselmotor op gas
Een dieselmotor op zelfgeproduceerd biogas laten draaien. Kan dat? Het praktijkonderzoek Veehouderij
wil op proefbedrijf De Marke in het Overijsselse Hengelo het in ieder geval proberen. Maar hoe bouw je
een dieselmotor eigenlijk om tot gasmotor?
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m maar met de deur in huis te vallen: je kunt een dieselmotor op gas
laten draaien. Daar zijn verschillende
manieren voor. De eerste methode is duur.
Je zou de motor namelijk meer
op een benzinemotor laten lijken door bougies te monteren
op de plaats van de verstuivers
en tegelijkertijd de compressieverhouding te verlagen van
14:1 tot 12:1. Zodra de motor
op gezuiverd biogas draait,
maakt hij meer toeren dan
voorheen. Het vermogen is
ook hoger, net als het koppel.
Daarom moet de hele motor
verstevigd worden inclusief de
krukas, de lagers en de zuigerstangen. Dat maakt ombouw
niet alleen duur, de kans is
groot dat storingen ontstaan
door een te zware belasting.
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• Zundstrahl
Het is dus logisch dat een
andere, efficiëntere manier
werd gezocht om het in een
biovergister geproduceerde
gas te kunnen gebruiken in
de trekker en zo diesel te
besparen. De ‘dual fuel’ of
Zundstrahl-methode biedt uitkomst. Op de trekker wordt
een tweede brandstofsysteem
gemonteerd, inclusief een 50
liter grote tank waarin het gas
onder een druk van 200 bar
wordt opgeslagen. Hier ligt
meteen het grootste nadeel. Het duurt erg
lang voor de gastank gevuld is. Het gas vormt
de belangrijkste brandstof voor de motor al
zit er nog steeds diesel in de andere tank.
De motor wordt niet omgebouwd en je
kunt dus nog steeds op pure diesel rijden.
Overigens is dan maar 80 procent van het
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maximale vermogen beschikbaar, maar je
kunt in ieder geval het werk afmaken en thuis
komen. En de trekker blijft zo interessant
voor de tweedehandsmarkt.
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Bij een dual-fuel motor, waarvan hier
een doorsnede, die zowel op gas als diesel
kan lopen, is een tweede brandstofsysteem gemonteerd. Het gas komt
samen met de inlaatlucht (1) via de
inlaatklep (2) boven de zuiger (3). Diesel
zorgt ervoor dat het gas ontbrandt.
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• 90 procent gas
Bij het dual fuel systeem wordt het biogas
middels een venturi vermengt met de inlaatlucht, net voor het de cilinder binnenkomt.
Dit mengsel wordt door de
zuiger gecomprimeerd met
dezelfde compressie als in de
dieselmotor. Daardoor blijft
de hoge efficiëntie waar een
dieselmotor om bekend staat,
behouden. Omdat een samengeperst mengsel van gas niet
1
spontaan ontbrandt, er is
gas
immers geen ontsteking,
wordt een klein beetje diesel
boven de cilinder verneveld.
Bij volgas is ongeveer 10 procent diesel precies genoeg om
het mengsel van gas en lucht
wel zelf te laten ontbranden.
Microscopisch kleine vonkjes
zorgen er voor dat het gas
schoon en efficiënt ontbrandt. Zelfs schoner dan
diesel. Er zit namelijk maar
weinig koolstof in gas, zodat
de uitstoot van koolstofdioxide met een kwart daalt.
Het elektronische brandstofsysteem regelt onder meer
aan de stand van het gaspedaal de hoeveelheid diesel
en gas die ingespoten wordt.
In een stationair draaiende
motor is het namelijk niet
mogelijk om een erg gasrijk
mengsel te laten ontbranden.
De motor draait dan voor 100
procent op diesel. Draait de motor op een derde van zijn capaciteit dan is het aandeel diesel
nog maar 30 procent. Bij volgas bestaat het
mengsel voor 90 procent uit gas. De motor
levert dan net zoveel vermogen als een gangbare dieselmotor. •

