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Anvisning för driftsättning av CNG-fordon 

Sammanfattning: Driftstörningar i samband med uppstart av CNG fordon har utmynnat i en 
instruktion for att förhindra störningar uppkomna från vatten i bränslesystemet 
Vid gasregulatorn expanderas gasen från 200 bar till lO bar, vid expansionen 
uppstår kraftig kyla och därmed iskristaller som gör att regulatorn kärvar och 
levererar ut ett felaktigt tryck. 
Störningarna uppträder som ryckig motorgång,svag motor eller att 
säkerhetsventilen på lågtryckssidan börjar läcka. 

Det är av största vikt att hög renlighet och låg luftfuktighet upprätthålles under 
hela monteringen av bränslesystemet 
För att hålla nere fuktnivån i bränslesystemet har vakuumsugning av systemet 
införts. 
Vakuumsugningen kan ske efter samma instruktioner och med samma utrustning 
som används vid klimatanläggningar for fordon (AC anläggningar). 
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Gert Persson 

Anvisningar för hantering av gaskomponenter och tillvägagångssätt vid driftsättning. 

Produktion: 

l. Gastankar,gasledningar och arrnaturer skalllevereras rengjorda och fria från vatten, detaljerna 
skalllevereras till VOL VO med skyddsproppar. 

2. Internt VOL VO skall skyddsproppar sitta kvar tills detaljen skall monteras i sitt bränslesystem. 
Delmonterade system förslutes så att inte fukt kan komma in. 

3. Färdigbyggda bränslesystem vakuumsuges vid en så hög omgivningstemperatur som möjligt. 

4. Vakuumsugna system fylls med CNG tills ett övertryck uppstår i systemet. 

Driftsättning: 
5. Fordonet tankas till ca. SObars tryck och läckagetestas, denna punkt utföres tillsammans med ett 

ackrediterat företag tex. SA. 

6. Tankning till fullt tanktryck enligt bränslesystemets konstruktionskontrollintyg och därefter 
läckagetest och godkännande. 
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Anvisning för driftsättning av CNG-fordon 

Information vakuumsugning: 

DatumiDate l Reg nr/Reg no 

95-08-18 LX-8020 
UtfArdare (namn, tfn och slgn)Jissuer (name, phone, sign) 

Gert Persson 

Den tid som erfordras för att avlägsna vatten och luft beror på följande faktorer: 
-storleken på systemet 
-den mängd vatten som finns i systemet 
-kapaciteten på vakuumpumpen 
-storleken på anslutningsledningarna 
-systemets temperatur 

,. ~da/Page 

Det är av största vikt att vattnet i ledningarna kommer i kokning så att evakuering ur systemet är möjligt. 
Sänkt tryck i bränslesystemet sänker också kokpunkten för vattnet. 
Undertrycket skall fa lov att verka för att fa en bra evakuering av vattnet. 

När evakueringen är fårdig kan bestämmas om ett djupt vakuum uppnåtts. Stäng kranen mellan 
vakuumpumpen och systemet. Om ingen ökning av trycket erhålles är evakueringen fårdig 

För mer information kring vakuumsugning se instruktioner för vakuumsugning av AC system. 
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Aren de Ret 

Anvisningar vid driftsättning av ledningsystem för 
CNG-anläggningar 

Nedanstående åtgärder skall fårhindra att fukt och fårareningar skapar problem 
vid CNG-tankning. 

Provtryckning 

Högtrycksledningen skall efter fårdigställande provtryckas, om möjligt med 
kvävgas i annat fall med rent färskvatten. Provtryckningen utfåres av ledningsäga
ren som officiell kontroll. 

Ledningen skall efter godkänd provtryckning sköljas eller renblåsas. 

Torkning 

l. Ledningen genomblåses med torkad luft. 
2. Ledningen vakuumsugs alternativt blåses med "superdry air". 

Driftsättning 

Ledningen fylls med naturgas, forst långsamt under lågt tryck, därefter ökas 
trycket till max drifttryck Utblåsning görs därefter mot behållare för dagg
punktmätning. 

Varje tankplats provblåses därefter mot behållare får bestämning av daggpunkt. 
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Fr.ln Datum l Svarsdatum 

NWidin11: l995-07-20 
Aren de Bilagor 

Vatten i 11:asen 
Till 
Anders Karlsson Volvo Aero Turbine 
Gert Persson Volvo Aero Turbine 
Pfö, Bgr, Håm 

Meddelande/Svar 

Bif. handlingsflan för driftstörningar (enligt protokoll av den 13 juni), för att diskuteras vid 
vårt möte den 4 augusti. 

Mvh 

POSTADRESS, Sydgas AB, Box 19006, 200 73 Malmö. BESÖKSADRESS' Hålsjögatan 8, Malmö. 
TELEFON,040- 37 55 00. TELEFAX,040 -13 08 76. 
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Åtgärder för att förhindra isbildning vid CNG-drift. 

Allmänt. 

Vid CNG-drift kan störningar uppträda på grund av att det bildas is 
eller hydrater i samband med att gasens kyls t.ex. vid tryckreducering. 
För att fårhindra denna typ av störningar m:lste vatteninnehållet i gasen 
hållas under en viss nivå. Denna nivå är beroende på gasens tryck och 
temperatur. 

Vatteninnehållet i gasen kan bero på: 

- att vatten förekommer som en restprodukt från utvinningen av gasen. 
- att fukt har kommit in i systemet i samband med reparationer och 

utbyggnader av gasnätet. 
- att fukt har kommit in i systemet vid tankningsmunstycket. 

Åtgärder får att förhindra driftstörningar. 

Vatten som restprodukt i gasen. 

Gasleverantören torkar gasen innan den matas ut på nätet. 
Gasleverantörern övervakar också att specificerad daggpunkt, -3 C vid 
80 bar, inte överskrids. 

För Sydgas del kontrolleras vattenhalten genom kontinuerlig mätning 
av daggpunkten. Mätning sker i gasstationen MR-Fosie samt på CNG
stationen vid Nobelvägen i Malmö (Levereras i augusti 1995). 
Uppmätta mätvätden överfårs till Sydgas kontrollrum, där övervakning 
sker. 

Om daggpunkten är får hög både vid MR- Fosie och vid CNG
stationen vidtages följande åtgärder: 

l. Minska trycket i CNG-stationen, så att fyllnadstrycket inte medfår 
utfällning av vatten i gasen (daggning). 

2. Meddela Linjebuss att fyllnadstrycket har ändras p.g.a. att gasens 
vattenhalt överstiger gällande specifikation. 
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-et/ fOrttag i Sydkra{tl!.onctrntn 

3. Tag kontakt med VNG (gasimportören) for besked om orsaken till 
avvikelsen, samt vilken gaskvalite som kan forväntas att bli levererad 
framdeles. 

Fukt hat kommit in i systemet 

Om fukt har kommit in i Sydgas system detekteras detta genom 
indikering av for hög daggpunkt endast vid CNG-stationen. Detta 
åtgärdas genom att: 

l. Kontrollera var arbete hat utförts på sträckan MR-SSP och 
CNG-stationen. 

2. Berörda ledningssträckor blåses tills daggpunkten hat gått ner till 
acceptansnivån vid CNG-stationen. (För daggpunktsprovning 
längs ledningen utnyttjas Sydgas portabla daggpunktsmätate.) 

Då acceptansnivån for gasens daggpunkt ät mycket låg kan eventuellt 
"felindikering" erhållas trots att något arbete inte hat utförts på 
matningsledningen till CNG-stationen. I så fall bör i forsta hand mät
sensorn kontrolleras. Om sensorn är felfri skall daggpunkten 
kontrolleras vid olika punkter längs den matande ledningen. 

Fukt från tankningsmunstycket. 

Detta forhindras genom att: 

l. Fyllnadsmunstycket inte fru: hållas i lodrätt läge, så att vatten och 
föroreningar kan samlas i ressesen. 

2 skyddslocket på fordonens fylhi.adsstuds skall sirra på plats 
då tankning ej pågår. 

3. Tankningsmunstycket skall från sitt horisontella "viloläge" snabbt 
anslutas till fyllnadsmunstycket. 





Flik 4 

Förarinstruktion naturgasdrivna fordon 

Instruktionerna och dekalerna är framtagna för att på ett enkelt sätt informera förarna om hand
havandet av bl a dispensermunstycken och därigenom minska antalet bränslestopp som berörs 
av ett felaktigt handhavande. 

Bilagt finns förslag på 

• Förarinstruktion, dubbelsidigt inplastat tryck för förvaring i fordonet. 

• Tankningsdekal, att fåstas på insidan av bussens tankningslucka. 

• Dispenserdekal, att fåstas på dispenser för att förtydliga instruktionerna för nödavstäng
ningsventilen. 



FÖRARINB l AUKTION 
NATURGASDR~RORDDN 

Tanka inta ett naturgasfordon om Du inta blivit visad hur det gllr till! 
Var noga med renheten - fordonets tankningsnippel och tankningsstationens slangmun

stycke måste vara rena från smuts och vattendroppar när de sätts samman. 

1 Med handtaget i!it 
höger, sätts mu~r 

stycket pi!i fordonets 
tankningsnippel 

2 Vrid handtaget mat Dig! 
Känn efter att mun

stycket sitter fast! 

3 Vrid handtaget llt 
vänster, munstycket 

låses av trycket och 
gasen fylls pi!i fordone< 

'< 
Tankning 

;s. 
4 För att koppla /oss 

munstycket. 
Vrid handtaget bakåt tills 
munstycket blir tryck/öst;. 

5 Vrid handtaget helt <}t höger, 
Det kan komma en liten gaspuff! 

6 Ta loss munstycket från 
fordonet. Häng upp det! 

Gör det noggrant, så att inte fukt och 
smuts kan sam/as i munstycket! 



Säkerhet 
Naturgas bestar nästan enbart av metan. 

Metan är färglöst och saknar lukt och därför 
tillsätter man ett luktämne för att läckor skall 
kunna upptäckas. Naturgas är inte skadlig att 
andas in, däremot luktar en brännbar gas/ 
luftblandning nästan outhärdligt. 

Naturgasen är lättare än luft och stiger 
uppåt om den släpps ut. Den kan därför lätt 
ventileras bort Ren naturgas kan inte brinna. 
För att naturgasen skall kunna antändas mils
te den blandas med luft. En brännbar natur
gas/luftblandning måste innehålla mer än 5 
och mindre än 15 % naturgas. 

Detta gör att det är mycket svårt att tända 
läckande naturgas utomhus. Det är endast 
nära läckagepunkten, ellervid ettstort läckage, 
nära gasstrålen, som gas/luftblandningen kan 
antändas. 

Enbart vantilstian kan oftast halt 
undanröja an brandrisk 

Inomhus är situationen annorlunda. Vid läck
age stiger då gasen uppåt och kan samlas 
under taket och sa småningom kan en bränn
bar gas/luftblandning uppstå. 

Det är därför viktigt att ventilera i takhöjd så 
att eventuell gas kan försvinna. 

Vid ansamling inomhus känns "gaslukten" 
redan när gashalten i luften uppgår till en 
femtedel av den gas/luftblandning som kan 
antändas. 

Dm gasutrustningen skadats 
aller brandrisk föraligger i aller 
nära fordonet: 

1 Bryt tändningen 

2 Utrym fordonat 
om Du har passagerare 

3 Lanna Brandförsvaret 
meddela att det gäller ett 
naturgasdrivet fordon 

Varje situation kräver att man först bedö
mer vad som skall göras och att man sedan 
handlar därefter, med andra ord Tänk förat 
och handla sedan!. Vid brand är det Du som 
avgör, om Du kan bekämpa elden med tillgäng
liga medel. Observera att ett naturgasdrivet 
fordon inte är brandfarligare än ett bensin
eller dieseldrivet fordon. 

En läckage- och säkerhetskontroll måste 
utföras av utbildad personal eftervarje incident 
eller ingrepp i gassystemet, innan fordonet 
åter får tankas och tas i bruk. 

Ett naturgassystem får aldrig vara otätt! 

Luktar dat gas? 
Öppna fordonats alla dörrar och luckor! 
Ventilation undanröjer oftast brandrisk. 
Lsta rada pilläckan och åtgärda! 
OBS! Kan Du inta arbeta mad gassy&tam 
- rör ingenting - begär kunnig hjälp! 
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Tanka endast ett naturgasfordon 
om Du blivit visad hur det går till! 

Var noga med renheten -fordonets tankningsnippel och tankningsstationens 
slangmunstycke måste vara rena från smuts och vattendroppar 

när de kopplas samman. Inga andra ventiler än de som visas här skall röras! 

Tankning 
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~ EcotransTeknik 

95 

30 30 

Förslag till dekal vid nödavstängningsventilen på dispensern. 

Ecotrans Teknik AB. Kaghögagatan 8, 238 31 Oxie. Tel 040-54 70 75. Fax OLI0-54 70 78. 





Flik 5 

Up:pmätta fukthalter i SydEaS ledningssystem 

Under 1995 har fukthalten mätts kontinuerligt vid MR-station Fosie. Mätningarna görs vid 4 
bars tryck och resultatet anger fukthalten för den gas som importeras från Danmark och som 
levereras till Malmö. Under året har mätresultaten varierat mellan -40°C ned till -47°C, vilket 
översätts enligt följande: 

Daggpunkt °C 
4bar 

-40°C 
-50 

Vatteninnehåll 
mg!Nm3 

50 
14 

Daggpunkt, °C 
200 bar 

- 5 
-25 

Normalvärde är- 45°C vilket motsvarar ett vatteninnehåll på 20 mg!Nm3 och daggpunkten 
- 20°C vid 200 bar. 

Under september/oktober månad har Sydgas även installerat en dygnsmätare på högtrycks
sidan efter kompressom på kv. Verket. 

Daggpunkten efter kompressorn ligger kring- 20°C vid 200 bar under perioden 19/10-
31/10 1995, se bilaga. 

Daggpunkt under samma period uppmätt vid MR-station Fosie visar motsvarande värde och 
korrelationen mellan de båda mätarna är god. 
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Flik 6 

SydEas öyervakninEssystem 

Sydgas har under 1995 kompletterat övervakningen av kompressordriften och CNG-leve
ransen. 

Från Sydgas kontrollrum övervakas nu: 

• Kompressordrift - on/off 
• Kompressordrift-summerlarm vid felfunktion 
• Leveranstryck 
• Fukthalt i högtryckssystemet 

Åtgärderna är vidtagna för att undvika de problem som förevarit avseende bl a lågt gastryck 
till fordonen 





Kompletterande åtgärder för att förhindra frysning i 
befintlig GCE-regulator på fordonen 

Flik 7 

Volvo har under 1995 studerat olika möjligheter att värma den befintliga regulatorn i fordo
nen. 

Inledningsvis tillverkades och provades dels en värmeväxlare gas/vatten placerad uppströms 
regulatorn, och dels en elfolie placerad runt regulatorn. Efter genomförd provning bedömde 
Volvo att dessa produkter ej var fardiga för en lansering. 

Volvo undersökte därför ett system som bygger på att regulatorn omsluts av en rörledning 
från motorns kylsystem. Enligt genomförda provningar har konstruktionen visat positiva 
resultat avseende förmågan att förhindra isbildning i regulatorn. 

Mötesanteckningar 





Alternativa f.(asregulatorer i fordonen 

Volvo har under I 995 genomfön provning av en Sherex-regulator i prototyputförande. 
Proven har givit goda resultat och regulatorn bedöms ha bra förutsättningar för en 
marknadsintroduktion. 

Flik 8 

I nuläget kan dock leverantören inte presentera en i Sverige godkänd regulator och ej heller 
ange tidpunkt för när detta kan ske. 

Mötesanteckningar 





Flik9 

Upphandling av CNG-tork 

Sydgas har beställt en CNG-tork till kompressoranläggningen på kv. Verket. 

Torkutrustningen kommer att placeras på 11\gtryckssidan, dvs före kompressorn. 

Torkutrustningen är ej avsedd att gå i kontinuerlig drift utan är att se som en reservmöjlighet 
i de fall driftbetingelserna ej är normala. 

Torkutrustningen beräknas vara i drift i mars 1996, vilket bl a beror på lång leveranstid för 
utrustningen. 

Mötesanteckningar 


