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Förord 
 
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete som utförts under vårterminen 2013 
på BAE Systems i Örnsköldsvik. Examensarbetet fungerar som det avslutande 
momentet vid högskoleingenjörsstudier inom maskinteknik vid Umeå Universitet. 
Arbetet är utfört på 10 veckor (15hp).  

Ett stort tack vill jag rikta till följande personer: 

Göran Westman, Handledare på BAE Systems 

Lars Andersson, Handledare Umeå Universitet 

Rickard Lundin, Umeå Universitet 

Per Risberg, Kungliga Tekniska Högskolan 

Dessa personer har hjälpt mig vid behov under arbetets gång och deras information 
och tips har gjort att mitt arbete har underlättats avsevärt. 	  



 

Sammanfattning 
 

Dieselmotorn har varit, och är fortfarande, den vanligaste motortypen för tunga 
militära fordon, däribland Stridsfordon 90 [CV 90). Detta beror på att dieselmotorn är 
en allmänt välanvänd, välbeprövad och pålitlig motor med relativt låg 
bränsleförbrukning och hög verkningsgrad. Eftersom diesel framställs ur råolja som är 
ett fossilt bränsle så är det nödvändigt att inom en viss framtid ersätta dieselmotorn 
med en annan motortyp eller ett annat bränsle. Denna rapport är en sammanställning 
av en studie som gjorts med avseende på dessa faktorer. Olika alternativ har studerats 
huruvida de är lämpliga som framtida ersättare för dagens dieselmotor. Bland dessa 
alternativ finns bl.a. stirlingmotor, gasturbin, bränslecell, alternativa bränslen med 
mera. För- och nackdelar har lagts fram för varje alternativ och utifrån dessa har en 
slutsats dragits och ett av alternativen är mer lämpligt än de andra.  	  



 

Summary 
 

The diesel engine has been, and still is, the most common used engine for heavy 
military vehicles, among these we have the CV 90. There are many reasons for this – 
the diesel engine is a well used, well tested and a reliable engine that has a relatively 
low fuel consumption and high efficiency. Diesel fuel is manufactured from crude oil 
which is a fossil fuel and because of this it is important that the manufacturers, in the 
near future, find a replacement engine or a replacement fuel. This thesis is an 
assembly of a study that has been made out of these factors. Different alternatives 
have been studied whether they are suitable as a replacement engine for todays diesel 
engine. These alternatives include the stirling engine, gas turbine engine, fuel cell, 
alternative fuels and more. Advantages and disadvantages have been considered for 
every alternative and based on these facts a conclusion has been made and one of the 
alternatives is more suitable than the others. 	  
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Ordförklaringar 
 

Hållbar utveckling = Dagens samhälle skall inte förbruka upp alla tillgångar så 
framtidens samhälle blir drabbat. 

Råolja = Finns i berggrunden. Bildas av växter och djur som förmultnar i en process 
som tar omkring 100 000 år. Förbrukas i högre takt än den bildas. Används för att 
framställa t.ex. diesel. 

Fossilt bränsle = Energikällor bestående av kolväten. Bildas precis som råolja under 
en lång process. Måste ersättas i framtiden. 

Verkningsgrad = Beskriver hur ett system omvandlar energi till arbete i någon form 
(%) 

Bensinmotorn = Dieselmotorns konkurrent. Bensin- och luftblandning skickas in i 
cylindern och blandningen antänds med hjälp av ett tändstift. 

Cylinderkammaren = Det utrymme som kolven rör sig i. Det är i detta utrymme som 
förbränningen sker. 

Arbetsslag = Det kolvslag som gör så att motorn arbetar och fordonet kan drivas. 

Förbränningsprocess = Den process som inträffar i cylindern där luft och bränsle 
omvandlas till avgaser. 

Brännkammare = Återfinns i bland annat gasturbiner. Det utrymme där bränsle 
blandas med den komprimerade luften och en explosion sker. 

Elektrolyt = En elektrisk ledande vätska bestående av fritt rörliga joner. 

Anod = Den pol där elektroner avges. 

Katod = Den pol där elektroner upptas. 

Bar = En enhet för tryck (N/mm2, Pascal) 

Knackning = När antändningen i cylindern sker före bestämd tidpunkt. 

Baktändning = När antändningen i cylindern sker efter bestämd tidpunkt. 

OTTO-cykel = Cykeln för bensinmotorn. En fyrtaktsmotor där bränsle- och 
luftblandningen antänds med hjälp av gnistan från ett tändstift. 

Motorbromsning = Bromsar fordonet genom att utnyttja det motstånd som uppstår i 
motorn i kompressionen och insugsröret. 

Dimetyleter [DME] = Drivmedel i gasform som är lämpat för dieselmotorer. 
Förvaras i trycktankar (6 bar) för att göra gasen flytande. 



 

Naturgas = En blandning av gaser, såsom metangas, som finns i fickor i jordskorpan. 

Biomassa = Materia som ingår i levande organismer. Ett organiskt material som 
kommer från växternas fotosyntes. T.ex. skog. 

Förgasning = En process där organiskt bränsle reagerar med syre eller vattenånga. 
Bränslet omvandlas till kolmonoxid och vätgas. En process som används för att 
framställa t.ex. DME. 

Växthuseffekten = En omtalad process som innebär att planeten Jorden värms upp av 
de värmestrålar som inte tar sig ut genom atmosfären. Koldioxiden är en indirekt del 
av detta problem. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Dagens samhälle blir allt mer inriktat mot miljö och hållbar utveckling. Detta gäller i 
allra högsta grad fordonsindustrin med allt ifrån personbilar till tunga militärfordon. 
Den, idag, vanligaste framdrivningskällan för tunga fordon är dieselmotorn. [1] Detta 
beror till stor del på att den är miljövänligare och bränslesnålare än dess konkurrent, 
bensinmotorn. Även fast dagens dieselmotorer anses vara relativt miljövänliga så går 
det inte att bortse från dieselbränslets ursprung. Det framställs från råolja som i sin 
tur är ett fossilt bränsle. Dagens samhälle förbrukar dessa fossila bränslen i avsevärt 
högre takt än de bildas vilket innebär att de kommer ta slut inom en viss framtid. 
Därför arbetar forskare och ingenjörer över hela världen med att hitta ett alternativ till 
dieselmotorn som framdrivningskälla. Kanske inte alltid en fullständig ersättare men i 
alla fall en motor som förbrukar betydligt mindre bränsle, bidrar till mindre utsläpp 
och har en högre verkningsgrad. Detta gäller även militära fordon som väger upp 
emot 40 ton. Även i dessa tunga fordon är dieselmotorn den mest förhärskande 
drivkällan och har varit det sedan 1960-talet då bensinmotorn började fasas ut på 
grund av brandrisken. Dessa faktorer har bidragit till att stora internationella 
tillverkare av militära fordon börjat titta på eventuella ersättare till dessa 
dieselmotorer.  [2]   
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1.2 Företagspresentation 
Arbetet har utförs på uppdrag hos BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. BAE 
Systems Hägglunds i Örnsköldsvik utvecklar, tillverkar, integrerar och underhåller 
militära fordonssystem. Deras främsta produkter är stridsfordon, bepansrade 
ingenjörsfordon, bepansrade terrängfordon, militärfordon, militära brobyggarfordon 
och logistisk support. Företaget har idag cirka 800 anställda i Örnsköldsvik och är 
därmed en av Örnsköldsviks största arbetsgivare. 

 

1.3 Syfte och problemställning	  
Med avseende på BAE System Hägglunds önskemål om en möjlig ersättare av 
dieselmotorn har syftet med detta arbete utformats. Detta arbete skall fokusera mot 
alternativ som kan ersätta en 16 l V8 dieselmotor som levererar en effekt på 600 kW 
[800hk]. Denna motor sitter idag i stridsfordon 90. Några alternativ som skall belysas 
är stirlingmotor, gasturbinmotor, bränslecell, eventuella uppgraderingar för dagens 
dieselmotor samt något alternativt enhetsbränsle för dagens motor. Dessa 
undersökningar skall göras med syftet att kunna utveckla samma effekt fast med 
högre verkningsgrad, lägre bränsleförbrukning och mindre miljöpåverkan. 

 

1.4 Avgränsningar 
Nedan beskrivs de olika alternativ som kommer studeras under arbetets gång. De 
kommer att bedömas huruvida de är lämpliga som ersättningsalternativ till dagens 
dieselmotor. Fördelar och nackdelar med varje motortyp kommer att presenteras och 
förhoppningsvis kommer ett lämpligt alternativ att kvarstå till sist.  

• Befintlig dieselmotor 
• Gasturbin 
• Bränslecell 
• Stirling 
• HCCI-förbränning 
• Scuderi Split-Cycle 
• OPOC 
• Alternativa bränslen 

 

 

 

 



 3 

2 Teori 
 

2.1 Stridsfordon 90 
Stridsfordon 90 (Combat Vehicle 09, CV90) är en svensktillverkad stridsvagn som 
finns i flera olika varianter. Den första versionen levererades till kunden 1993. Den 
var ett resultat av ett samarbete mellan BAE Hägglunds, Bofors, Arméledningen och 
FMV. Idag har över tusen stycken CV90 levererats över hela världen. I stridsvagnen 
sitter en Scania DSI 14 motor. Det är en V8 på 16 l med en effekt på 600 kW och en 
max hastighet på 70 km/h framåt och 45 km/h bakåt. Fordonet har en vikt på 35-40 
ton. Denna stora vikt behöver därför självklart en kraftfull och stor motor som 
framdrivningskälla. [3]  

 

 

Figur 1 Stridsfordon 90 [CV90] Källa: http://www.soldf.com/strf90fam.html 
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2.2 Dieselmotorn 
 

2.2.1 Historia 
Dieselmotorn är troligtvis en av historiens största och mest betydelsefulla 
uppfinningar inom motorbranschen. Den första dieselmotorn tillverkades av Rudolf 
Diesel år 1897. [4] Den hade då en verkningsgrad på cirka 26 %. Detta var en enorm 
skillnad jämfört med föregångaren, ångmaskinen, som hade en verkningsgrad på 12 
%. Dieselmotorn har sedan dess utvecklats successivt för att idag vara en av de mest 
populära motortyperna. Dagens dieselmotorer har en verkningsgrad på upp till 46 % 
och utvecklingen har inte stannat upp ännu. [5] 

2.2.2 Funktion 
Dieselmotorn behöver, till skillnad från bensinmotorn, inga tändstift. Detta på grund 
av att dieseln blandas med komprimerad luft och därmed självantänder vid högt tryck. 
Luften sugs in till cylinderkammaren och komprimeras så att luftens temperatur höjs 
till ca 700 °C. [6] 

 

Figur 2 Illustration av dieselmotorers förbränningsförlopp. Källa: 
http://www.myrctoys.com/diesel.jpg 

När denna höga temperatur är uppnådd så sprutas en liten mängd diesel in i cylindern 
och därmed självantänder luft- och dieselblandningen eftersom diesel har en lägre 
självantändningstemperatur (350-450 °C) och kolven utför därefter sitt arbetsslag. 
Därefter släpps de kvarvarande avgaserna ut och cykeln upprepas. En dieselmotor har, 
jämfört med en bensinmotor, ett lägre varvtalsområde. Anledningen till detta är att när 
luften komprimerats och dieselbränslet sprutas in i cylindern så måste det insprutade 
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bränslet hinna fördela och sprida sig jämt i cylindern. Vid för höga varv så hinner 
bränslet inte göra detta och därmed blir förbränningen sämre. Effekten för en 
dieselmotor regleras med mängden insprutat bränsle per kolvslag. Dieselmotorn suger 
alltid in mer luft än nödvändigt vilket bidrar till en effektivare förbränningsprocess. 
[6] 

 

2.2.3 Miljöpåverkan 
Förbränningsmotorer som drivs av bensin och diesel släpper ut en hel del icke 
önskvärda avgaser som har en negativ påverkan på miljön och vår omgivning. Till 
dessa ämnen hör koldioxid (𝐶𝑂!), kolmonoxid (𝐶𝑂), kolväte (𝐻𝐶), kväveoxid (𝑁𝑂𝑥) 
och partiklar (𝑃𝑀). 𝐶𝑂! bildas vid förbränning av bränslen som består av en andel kol 
(𝐶). 𝐶𝑂! bidrar i allra högsta grad till växthuseffekten. Andelen koldioxidutsläpp för 
en förbränningsmotor stiger samtidigt som bränsleförbrukningen stiger. Eftersom 
dieselmotorn har lägre bränsleförbrukning än bensinmotorn så släpper den ut mindre 
𝐶𝑂!.[7] 
𝐶𝑂 är också en oönskad gas som bildas när förbränningen i cylindern inte är 
fullständig. Detta innebär att dieselmotorn bidrar till mindre 𝐶𝑂-utsläpp än 
bensinmotorn eftersom den har en högre förbränningsgrad.  
𝐻𝐶 är en förening av kol och väte som bildas vid ofullständig förbränning. Även detta 
är dieseln bättre på att motverka genom sin högre förbränningsgrad.  
𝑁𝑂𝑥 är en gas som även den bildas under förbränningen när luften (syret) reagerar 
med kväve vid höga temperaturer. Dieselmotorn släpper därmed ut mer  𝑁𝑂𝑥 än 
bensinmotorn eftersom den alltid arbetar med ett luftöverskott. 
𝑃𝑀 bildas genom ofullständig förbränning. Moderna dieselmotorer är utrustade med 
partikelfilter vilket innebär att partikelutsläppen har minskat rejält. [8] 
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2.3 Gasturbin	  
 

2.3.1 Historia 
Gasturbinmotorn uppfanns i slutet av 1930-talet. Den togs inte i bruk förrän i början 
av 1940-talet. Till en början användes den endast i flygplan. Före gasturbinmotorn 
hade flygplanen drivits fram av bland annat dieselmotorer men dessa blev omoderna 
när gasturbinen uppfanns. Sedan dess har en enorm utveckling skett och idag används 
gasturbiner i allt ifrån flygplan till stridsvagnar. [9] 

 

2.3.2 Funktion 
En gasturbinmotor kan även kallas för jetmotor. De bygger på samma principer. Luft 
sugs in och går genom en kompressor. Kompressorn fungerar genom att flera 
kompressorblad är monterade på en axel som snurrar och komprimerar luften mer 
desto längre in den kommer. [10] Därefter strömmar den komprimerade luften in i en 
brännkammare. I brännkammaren sprutas bränsle in, t.ex. diesel eller bensin, som 
blandas med luften och därefter antänds bränsle- och luftblandningen med hjälp av ett 
tändstift. Tändstiftet behöver dock bara antända blandningen när motorn skall starta. 

 

Figur 3 Illustration av gasturbin/jetmotor. Källa: 
http//images.yourdictionary.com/images/main/A4gastrb.jpg 

 

När blandningen väl har antänts så pågår denna förbränning konstant eftersom ny luft 
strömmar in hela tiden. Efter antändning så fortsätter avgaserna ut genom en turbin 
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som i sin tur snurrar med höga varv och producerar en enorm effekt och kraft. 
Därefter försvinner avgaserna ut med en enorm kraft. Denna kraft tvingar fordonet 
framåt. Effekten och kraften varierar med andelen bränsle som sprutas in i 
brännkammaren. Denna procedur kan jämföras med en ballong. När en ballong blåses 
upp och luften därefter släpps ut igen vill ballongen röra sig i motsatt riktning i 
förhållande till luften som blåser ut. På samma sätt fungerar gasturbinmotorerna. [10] 

  

 

2.3.3 Miljöpåverkan 
En gasturbinmotor eller jetmotor använder, precis som dieselmotorn, oftast fossila 
bränslen till förbränningen. Detta innebär att även gasturbiner släpper ut oönskade 
avgaser såsom 𝑁𝑂𝑥, 𝑃𝑀, CO och 𝐶𝑂!. Det finns en del åtgärder som kan få ner dessa 
utsläpp, t.ex. så kan man kyla ner motorn med vatten som bidrar till mindre utsläpp. 
[11]  
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2.4 Bränslecell 
 

2.4.1 Historia 
Bränslecellen sträcker sig tillbaka så långt som till år 1839. Det var då som en 
engelsman vid namn William Robert Grove konstruerade den första fungerande 
bränslecellen. Han lyckades få ut elektricitet men han kunde inte riktigt förklara hur 
det gick till. Det var inte förrän många år senare, 1893, som en tysk vid namn 
Friedrich Wilhelm Ostwald lyckades förstå betydelsen av de olika beståndsdelarna i 
en bränslecell – elektrolyt, anod och katod. Under det senaste århundradet så har en 
stor utveckling skett och idag anses bränslecellen vara en av framtidens stora 
energikällor för att driva allt ifrån datorer till fordon. [12] 

 

2.4.2 Funktion 
En bränslecell fungerar i princip på samma sätt som ett batteri. Skillnaden är att ett 
batteri har en viss energimängd lagrad i sig som genererar elektrisk ström. En 
bränslecell behöver däremot inte laddas eller bytas ut utan den producerar nämligen 
elektrisk ström. [13] 

 

Figur 4 Illustration av bränslecellens olika steg. Källa: 
http://energilexikon.svenskenergi.se/images/3/32/20010523143645.jpg 

 

Bränslecellen är uppbyggd av olika beståndsdelar – anod, elektrolyt och katod. 
Anoden är positivt laddad medan katoden är negativt laddad. Mellan anoden och 
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katoden finns en elektriskt ledande vätska – elektrolyten. Vid anoden tas vätgas in och 
delar upp sig i vätejoner (H+) och elektroner (e-). Elektronerna tas inte upp av 
elektrolyten utan de vandrar vidare till katoden och därmed bildas en elektrisk ström. 
Vätejonerna passerar däremot igenom elektrolyten och reagerar med syrejoner [O2-] 
som har tagits in via katoden, dessa två bildar tillsammans vatten [H2O]. På detta sätt 
arbetar bränslecellen och producerar elektricitet som i sin tur kan driva en elmotor 
som t.ex. kan driva ett fordon. [13] 

 

2.4.3 Miljöpåverkan 
En bränslecell är, jämfört med en förbränningsmotor, miljövänlig. Förutsatt att 
bränslecellen drivs med hjälp av vätgas så släpper den endast ut vatten (H2O) som 
avgaser. [15] Jämför detta med förbränningsmotorerna som släpper ut allt ifrån 
𝐶𝑂!till 𝑁𝑂𝑥 så är detta ett miljövänligt alternativ. Den stora utmaningen med 
bränslecellstekniken är dock att producera vätgasen. Den kan även vara svår att 
förvara. Vätgas framställs idag av naturgas, biogas, olja och kol. [14] Dessa ämnen är 
inte speciellt miljövänliga i sig men fördelen är att man kan begränsa utsläppen av 
bland annat koldioxid till endast fabrikerna som tillverkar vätgasen istället för varje 
fordon som skall drivas på den. Vätgas kan förvaras på olika sätt. Dels kan den 
förvaras i trycktankar vid tryck på upp till 700 bar (gasform). Den kan även förvaras i 
flytande form genom att kylas ner till -253 °C. [14] Att arbeta fram ett bra sätt att 
framställa och förvara vätgasen i framtiden är därför viktigt.   
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2.5 Stirlingmotor 

 

2.5.1 Historia 
Stirlingmotorn uppfanns redan år 1816 av skotten Robert Stirling. Den blev populär 
och utvecklades en hel del under 1800-talet. När förbränningsmotorn uppfanns och 
oljepriset sjönk så glömdes dock stirlingmotorn bort och har aldrig riktigt fått det 
genombrott den kanske förtjänar. Idag är den aktuell igen eftersom de motorer som 
drivs av fossila bränslen behöver ersättas av andra lämpliga och mer miljövänliga 
alternativ. [16] 

 

2.5.2 Funktion 
Stirlingmotorn är i grunden en enkel konstruktion. Den utför sitt arbete med hjälp av 
en gas, en yttre värmekälla och en kylanordning. Ena sidan av cylindern är upphettad 
samtidigt som andra sidan av cylindern är kyld. Inuti cylindern finns en gas som 
kommer att expandera på värmesidan och krympa på den kalla sidan. [16] 

 

Figur 5 Illustration av encylindrig stirlingmotor. Källa: 
http://web.mit.edu/2.670/www/spotlight_2005/engine.gif 

 

Det är temperaturskillnaden och gasens volymändring som utför motorns arbete. Den 
effekt som motorn levererar är direkt kopplad till hur stor temperaturskillnaden är 
mellan den varma sidan och den kalla sidan. Högre temperaturskillnad = större effekt. 
Det går även att dela upp detta förlopp på två cylindrar genom att den ena fungerar 
som kylare och den andra som värmekälla och dessa är även ihopkopplade så att 
gasen kan färdas fram och tillbaka mellan de båda cylindrarna. Större stirlingmotorer 
kräver därmed större värme- och kylaggregat vilket kan göra det komplicerat att 
tillverka stora modeller. Stirlingmotorer är relativt ovanliga i dagens samhälle. Det 
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beror på att de är svåra att använda i varierade miljöer. Det tar t.ex. relativt lång tid att 
få upp värmen i motorn för att komma upp i önskad effekt och det tar även lång tid att 
ändra effektuttaget eftersom gasen behöver kylas eller värmas upp för att det skall 
vara möjligt. [16] 

 

2.5.3 Miljöpåverkan 
Stirlingmotorn är egentligen helt fri från avgaser om man bortser från värmekällan. 
Hur miljövänlig motorn är går hand i hand med hur miljövänligt bränsle som används 
för att skapa värmen. Förutom värmekällan så förekommer inga avgaser eller utsläpp 
eftersom det aldrig släpps ut någonting från cylindrarna. De är även tystgående 
eftersom det aldrig blir någon förbränning eller ”explosion” i cylindrarna. [16] 
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2.6 HCCI 
 

2.6.1 Historia 
HCCI-motorkonceptet har funnits relativt länge. Redan 1979 kom den första modellen 
av denna typ och har sedan dess utvecklats stegvis för att idag vara högaktuell som 
ersättare eller komplement till dagens vanligaste förbränningsmotorer. Det finns även 
en föregångare som liknar HCCI-motorn till stor del, nämligen tändkulemotorn. 
Denna motortyp uppfanns redan under slutet av 1800-talet och användes till allt ifrån 
fiskebåtar till drivning av maskiner i verkstäder. [17] 

 

2.6.2 Funktion 
HCCI står för Homogeneous Charge Compression Ignition (Homogenmotor). Den här 
typen av förbränningsmodell kan beskrivas som en hybrid av diesel- och 
bensinförbränningen. [18] Som tidigare beskrivits så fungerar dieselmotorer genom 
att luft komprimeras och antänds med hjälp av insprutning av diesel. Bensinmotorer 
däremot komprimerar en blandning av luft och bensin som antänds med hjälp av ett 
tändstift. HCCI-modeller komprimerar luft och bensinblandning som självantänder 
utan något tändstift och är även helt flamfri. [18] 

 

Figur 6 Illustration av HCCI-förbränningsmetoden jämfört med diesel- och 
bensinförbränning. Källa: 
http://www.wired.com/images_blogs/autopia/images/2007/08/28/hcci_engine_5.jpg 

 

Detta bidrar till en jämn förbränning i cylindern som i sin tur innebär högre 
verkningsgrad och mindre utsläpp. När avgaserna därefter skall släppas ut ur 
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cylindern så släpps inte alla avgaser ut utan en del stannar kvar i cylindern och en 
liten andel bränsle sprutas in och därmed uppstår en för-förbränning som bidrar till 
bättre förbränningstemperatur och avgaskontroll för nästa förbränningscykel. När 
denna förbränningsmodell fungerar så är den alltså att föredra framför andra 
traditionella förbränningsmodeller. Svårigheten är dock att få alla olika delar att 
stämma och arbeta tillsammans på ett idealiskt sätt. T.ex. ligger en del av 
svårigheterna i att kontrollera när tändningen sker för att på så sätt undvika knackning 
eller baktändning. Det bildas även ett högt tryck inne i cylindern eftersom luft- och 
bränsleblandningen skall självantändas. HCCI-förbränningen skulle kunna kopplas 
ihop med en vanlig bensinförbränningscykel [OTTO-cykel] och därmed köra på 
HCCI vid landsvägskörning – dvs. vid medelhögt och medellågt varvtal. Vid höga 
och låga varv så används OTTO-cykeln. [19] 

 

2.6.3 Miljöpåverkan 
Denna HCCI-motorkonstruktion kan, när den fungerar optimalt, minska 
bränsleförbrukningen med 15% men även medföra en stor minskning av 
avgasutsläppen, speciellt utsläppen av 𝑁𝑂𝑥. 𝑁𝑂𝑥 bildas vid förbränning under hög 
temperatur. Eftersom HCCI-motorer har en avsevärt lägre temperatur under 
förbränningstillfället i cylindrarna så blir 𝑁𝑂𝑥-utsläppen betydligt mindre. [19] [20] 
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2.7 Scuderi Split Cycle-motor 
 

2.7.1 Historia 
Scuderi-motorn är en ung och lovande motortyp. Patentansökan för denna modell 
lämnades in år 2001 av Carmelo Scuderi (1925-2002). Företaget som ligger bakom 
motortypen heter Scuderi Group och bildades år 2002. 2009 färdigställdes den första 
prototypen och testerna ser lovande ut. 14 av 20 ledande motortillverkare i världen är 
intresserade av rättigheterna till denna motortyp. Den första prototypen var en 
bensindriven modell men utveckling av både hybrid- och dieselmodeller pågår. [21] 

 

2.7.2 Funktion 
Denna motortyp heter egentligen Scuderi Split-Cycle Engine. Split-Cycle innebär att 
varje arbetscykel är uppdelad på två cylindrar – en kompressionscylinder och en 
expansionscylinder. Luft sugs in i den första cylindern, kompressionscylindern, och 
komprimeras till önskad volym. Därefter släpps luften vidare till expansionscylindern 
som utgör förbränningsdelen av arbetet. I denna cylinder blandas luften med bränslet 
och antändningen sker. Därefter frigörs avgaserna och förloppet repeteras. [21] 

 

Figur 7 Illustration av Scuderi-motor. Källa: 
http://media.treehugger.com/assets/images/2011/10/scuderi20split20cycle20engine.jp
g 

 

Det är även möjligt att koppla på en tank som förvarar en del av den komprimerade 
luft som färdas från kompressionscylindern till expansionscylindern. Detta medför att 
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man kan använda denna komprimerade luft vid ett senare tillfälle för att driva motorn 
utan att behöva förbränna något bränsle. Eftersom denna lufttank finns tillgänglig så 
går motorn att användas på fyra olika sätt: 

I. Kompressionscylinder och expansionscylinder arbetar tillsammans och 
samtidigt fylls lufttanken på. 

II. Kompressionscylindern kopplas bort och motorn arbetar endast på tryckluften 
från tanken och bränsletillförsel. 

III. Kompressionscylindern kopplas bort och motorn arbetar endast på tryckluften 
utan någon bränsletillförsel. 

IV. Expansionscylindern kopplas bort och kompressionscylindern arbetar och 
fyller upp lufttanken. 

Dessa fyra olika användningssätt är en smart och relativt enkel lösning. Istället för, 
som hos en av dagens hybridmotorer, använda sig av både en förbränningsmotor och 
en elmotor så använder sig Scuderi endast av en förbränningsmotor och en lufttank. 
Lufttanken kan t.ex. fyllas på under inbromsning, körning i nedförsbacke och 
motorbromsning. Detta medför att lufttanken kommer vara fylld i princip hela tiden 
och därmed redo att användas vid behov. [21] 

 

2.7.3 Miljöpåverkan 
Tester har gjorts där denna Scuderi-motor har jämförts med en motsvarande ”vanlig” 
bensinmotor på 56 kW. Testerna visar på positiva resultat. 𝐶𝑂!-utsläppen är upp till 
25 % mindre med Scuderi-motorn. Bränsleförbrukningen är upp till 26 % mindre. 
Effektuttaget är upp till 5,9 % större. Detta är så klart inte optimalt eftersom motorn 
fortfarande släpper ut oönskade avgaser men att åstadkomma en förbättring på 25 % 
är självklart positivt. [21] 
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2.8 OPOC-motor 
 

2.8.1 Historia 
OPOC-motorn sträcker sig egentligen ganska långt tillbaka i tiden. Redan år 1907 
tillverkade Raymond Koreyvo en motgående kolvmotor som han tog patent på. Den 
sattes dock inte i massproduktion utan glömdes nästan bort istället. Motortypen har 
under årens gång använts för framdrivning av allt ifrån flygplan [Junkers Jumo 205] 
till stridsvagnar [Leyland L60]. Det är dock inte förrän på senare år som utvecklingen 
har tagit fart på allvar. Ett företag som heter EcoMotors bildades år 2008 och arbetar 
hårt för att utveckla och marknadsföra denna OPOC-design. Peter Hofbauer, grundare 
av företaget, arbetade tidigare som ingenjör och utvecklare hos Volkswagen så han 
har en hel del erfarenhet inom motorområdet. Bill Gates har även investerat många 
miljoner i företaget och detta inger respekt i allmänhetens ögon. [22] 

 

2.8.2 Funktion 
OPOC står för Opposed-Piston Opposed-Cylinder. Det betyder att två cylindrar är 
placerade horisontellt på rad istället för bredvid varandra. Varje cylinder har även två 
kolvar som är motriktade mot varandra och arbetar i motsatt riktning mot varandra. 
Detta innebär att topplock och ventiler inte behövs. Den ena kolven fungerar som 
”insugsventil” och den andra som ”avgasventil”. [23]  

 

Figur 8 Illustration av OPOC-motorns konstruktion. Källa: 
http://s1.aecdn.com/images/news/navistar-to-produce-ecomotors-opoc-engine-
31729_1.png 

En annan fördel med denna motortyp är att varje vevstake endast får en sorts 
påfrestning, dragkraft eller tryckkraft. De två vevstakarna som är kopplade till 
kolvarna i respektive cylinder tar därför ut varandra i kraftpåverkan på vevaxeln. Det 
medför en stabilare motor med mindre vibrationer och lägre ljudnivå. Det är även 
möjligt att ”parallellkoppla” två av dessa motorer via en elektronisk koppling. Detta 
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medför att dubbla effektutvecklingen kan plockas ut när båda motorerna används. Det 
är även möjligt att endast köra på ena motorn när båda inte är nödvändiga och därmed 
dra ner på bränsleförbrukningen och utsläppen. EcoMotors hävdar att denna 
motordesign har en, jämfört med konkurrenterna, hög ”kraftdensitet” (W/m3) vilket 
innebär att den producerar en hög effekt/volymsenhet. [23] 

 
OPOC-motorn har även en elektronisk turbo vilken medför en hel del positiva 
egenskaper, bl.a: 

• Bättre förbränning i cylindern vilket medför mindre utsläpp 
• Elektriskt kontrollerat kompressionsförhållande 
• Bättre bränsleekonomi 
• Större vridmoment vid lägre varv 

 

2.8.3 Miljöpåverkan 
EcoMotors huvudmål med denna motor är att uppnå en högre ”power-density” eller, 
på svenska, effekttäthet (W/m3). Detta innebär att de, precis som alla andra 
motortillverkare, strävar efter att få ut en så hög effekt som möjligt på en så liten 
volym som möjligt. Högre effekttäthet bidrar till mindre utsläpp, mindre motorvolym, 
lägre materialkostnader, minskande friktion mellan cylinder och kolv och lägre 
bränsleförbrukning. Dessa faktorer bidrar alla till viss del till en mer miljövänlig 
motor än dagens dieselmotorer. Denna motor finns ännu inte ute i massproduktion 
men det ser lovande ut. [22] [23]   
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2.9 Alternativa bränslen 
 

2.9.1 Metanol 
Metanol, eller träsprit, kan användas som ett alternativt bränsle i dagens dieselmotorer 
genom att framställa dimetyleter ur metanolen. [26] Genom att driva dieselmotorer på 
dimetyleter istället för diesel så minskas 𝐶𝑂!-utsläppen med hela 95 %. Även 𝑁𝑂𝑥- 
och partikelutsläppen är lägre jämfört med diesel. [25] Dimetyleter kan framställas ur 
naturgas eller biomassa, t.ex. rester från skogsavverkning. Att framställa 
metanol/dimetyleter från biomassa är ett miljövänligt alternativ. Den tillverkas genom 
förgasning av skogsmaterial, dvs. förbränning samtidigt som lufttillförseln stryps.  
Metanolen kan också blandas med vanlig bensin, den kallas då t.ex. M-85 (85% 
metanol och 15% bensin). Den kan även användas som bränsle i en bränslecell för att 
framställa elektrisk ström. Användningsområdet för metanol som drivmedel är alltså 
brett. Den kan fungera som ett komplement till en nuvarande förbränningsmotor men 
även som en ersättare till dieselbränslet. Dimetyleter har, jämfört med diesel, lika hög 
verkningsgrad men dock är energiinnehållet för dimetyleter 28 MJ/kg jämfört med 43 
MJ/kg för diesel. [26] 

Metanolen har använts länge som drivmedel för fordon. Tyskland använde t.ex. 
metanol i sina stridsfordon under andra världskriget. I Sverige, under 80-talet, 
användes metanol även till viss del i bensinmotorer och bränslet kallades då för M-15 
(15 % metanol och 85 % bensin) men detta lades ner ganska omgående eftersom 
metanolen, på den tiden, framställdes från fossila bränslen och just under den tiden 
var frågan angående växthuseffekten aktuell. [24]  
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3 Metod 
 
 

3.1 Litteraturstudie 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie inom området förbränningsmotorer. Eftersom 
syftet med examensarbetet var att hitta en eventuell ersättare till dieselmotorn ansågs 
det lämpligt att skaffa en bred kunskap inom området och dess olika alternativ. 
Information från böcker, internet, tidigare arbeten inom samma område, personer och 
företag studerades under denna del.  

 

3.2 Faktainsamling 
Under litteraturstudien så valdes relevant och pålitlig fakta ut och har därefter använts 
som grund för denna studie och rapport.  

 

3.3 Samtal med Rickard Lundin 
Rickard Lundin är ordförande för den grupp ur Kungliga Vetenskapsakademien som i 
april 2013 gav ut rapporten gällande metanolen som framtidsbränsle. Han arbetar på 
Umeå Universitet och därför kontaktades han och ett möte ägde rum.  

 

3.4 Rapportskrivning 
Rapportskrivningen pågick löpande under hela arbetets gång. Detta bidrog till ett 
smidigt arbetssätt.  
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4 Utvärdering av alternativen 
 

Framdrivningskällan för tunga militära fordon i framtiden är svår att spekulera i. 
Dieselmotorn är, och kommer troligtvis vara en lång tid framöver, den mest 
användbara motortypen. Detta beror på en rad olika faktorer. Dels så är dieselmotorn 
en välanvänd, välbeprövad och pålitlig motortyp. Det är just detta som gör den så 
populär. Än så länge har inte nya varianter av förbränningsmotorn som till exempel 
HCCI, Scuderi och OPOC fått sitt genombrott och därmed är det inte aktuellt att 
installera dessa i ett stort och tungt militärfordon. Hur det däremot ser ut om 20 år är 
svårt att säga. Kanske har utvecklingen för någon av dessa nya motortyper kommit så 
långt att dagens dieselmotor har försvunnit helt ur tillverkning. Kanske inte. Än så 
länge har dessa företag inte levererat en fullt användbar motortyp för att kunna ersätta 
denna V8 dieselmotor på 16 l och 600 kW. Tester har som sagt gjorts på motorer med 
avsevärt mindre effektutveckling och det ser ju verkligen positivt ut.  

 

 

4.1.1 Dieselmotorn 
I dagsläget är det ännu inte aktuellt att ersätta dieselmotorn med någon annan typ av 
motor. Detta eftersom dieselmotorn, som tidigare sagts, är så pålitlig och välanvänd 
att den är svår att ersätta. Dagens mekaniker är vana att arbeta med dessa 
förbränningsmotorer och reservdelar finns lättillgängliga över hela världen. 
Verkningsgraden är fortfarande relativt hög jämfört med alternativen och 
bränsleförbrukningen och avgasutsläppen har minskats rejält de senaste åren. Det 
negativa med att fortsätta med en dieselmotor som framdrivningskälla är just att den 
använder diesel som bränsle. Eftersom dieseln härstammar från råoljan så måste 
samhället i framtiden hitta en ersättare. Ett alternativ är en hybridlösning där dieseln 
används vid krävande situationer och t.ex. en elmotor används vid vanliga 
transportsträckor och lågvarvskörning. En annan fördel med dagens dieselmotor i 
stridsfordon 90 är att tanken är skyddad från inkommande beskjutning. Inuti tanken 
finns det fullt med ”aluminiumbollar” som hindrar dieseln från att uppnå ett så högt 
tryck att den exploderar när t.ex. ett pansarskott träffar tanken. Denna lösning känns 
optimal för just stridsfordon och frågan är om det går att lösa detta om tanken istället 
hade varit fylld med till exempel gas?  
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Nedan visas tabell som sammanfattar fördelar och nackdelar med dieselmotorn. 

  

Fördelar	   Nackdelar	  

Välbeprövad	   Diesel	   måste,	   i	   framtiden,	   ersättas	   med	   något	   annat	  
bränsle	  

Pålitlig	   	  	  

Potential	   för	  
förbättring	   	  	  
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4.1.2 Gasturbin 
Gasturbinen är ett bra alternativ om man endast ser till effektutveckling jämfört med 
motorstorlek. Den levererar en hög effekt på en liten motorvolym. De negativa 
aspekterna är dock fler än de positiva. En gasturbin, eller jetmotor, har en hög 
bränsleförbrukning och därmed låg verkningsgrad. En gasturbinmotor är även 
ineffektiv vid varierande förhållanden. Det är svårt att öka och sänka varvtalet. Den 
arbetar som bäst vid jämna förhållanden och konstant varvtal. Värmeutvecklingen 
kring en gasturbin är även den hög. Upp till fyra gånger varmare än en dieselmotor. 
Detta innebär att stridsvagnar utrustade med gasturbinmotorer blir avsevärt lättare att 
upptäcka på IR-radarsystem och detta är aldrig positivt i krigssituationer. Ifall denna 
värmeutveckling går att undvika med hjälp av stora kylsystem så är självklart 
gasturbinmotorn ett bra alternativ, förutsatt att bränsleförbrukningen inte är av stor 
vikt. Detta alternativ anses dock inte vara aktuellt i framtiden eftersom 
bränsleförbrukningen är så pass hög. Jetmotorn kommer dock troligtvis fortsätta 
användas flitigt i framtiden hos lufttrafiken. Jetmotorn är optimal för den sortens 
arbete men känns inte alls lika optimal för markfordon med varierande 
framdrivningsförhållanden.  

Nedan visas tabell som sammanfattar fördelar och nackdelar med gasturbinmotorn. 

Fördelar	   Nackdelar	  

Hög	  acceleration	   Hög	  bränsleförbrukning	  

Hög	  mängd	  energi/kraft	  i	  förhållande	  till	  
sin	  vikt	  

Hög	   värmeutveckling	   [4x	  
dieselmotor]	  

Bra	  vid	  konstant	  varvtal	   Trivs	   sämre	   under	   varierande	  
förhållanden	  
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4.1.3 Bränslecell 
Bränslecellen ser ut att bli ett hett alternativ i framtiden. Detta eftersom att den, vid 
användning av vätgas som bränsle, inte avger några avgaser alls förutom vatten 
(H2O). Utmaningen med just bränslecellen är framställningen och förvaringen av 
vätgas. I dagsläget framställs vätgasen av naturgas, olja, kol och biogas. Det är just 
detta som gör att vätgasframställningen inte är miljövänlig i sig. Förvaringen av 
vätgas är även den ett problem. Om forskarna i framtiden löser detta så kommer dock 
bränslecellen bli efterfrågad och användbar. Fördelarna är att den är miljövänlig och 
verkningsgraden kan vara så hög som 90 %. Frågan är dock hur stor volym/vikt 
bränslecellen kommer ha för att uppnå en effekt på 600 kW. En annan fördel med 
bränslecellslösningen är att flera bränsleceller kan seriekopplas och på så sätt öka 
effektuttaget stegvis beroende på hur många ”celler” som sammankopplas. 

Bränslecellen har en bit kvar i sin utveckling innan den kommer få sitt stora 
genombrott som framdrivningsmedel för världens fordon. Inom en viss framtid 
kommer säkerligen detta hända och det skulle minska fordonstrafikens påverkan på 
miljön och allt vad det innebär. Bidraget till växthuseffekten skulle upphöra och andra 
avgasutsläpp skulle även de försvinna. Forskningen går framåt hela tiden och 
bränslecellen har förmodligen en ljus framtid. Först i tur för framdrivning med hjälp 
av bränslecellstekniken står dock troligtvis personbilar som inte behöver vara speciellt 
effektstora. Hybridlösningar med bränslecell- och förbränningsmotorer kommer 
säkerligen bli en stor del av motormarknaden framöver. Stora effektkrävande militära 
fordon lär dock inte drivas med hjälp av bränsleceller inom den närmaste framtiden.  

 

Nedan visas tabell som sammanfattar fördelar och nackdelar med bränslecellen. 

 
  

Fördelar	   Nackdelar	  

Hög	  verkningsgrad	   Svårt	  att	  framställa	  vätgas	  

Miljövänlig	   Svårt	  att	  förvara	  vätgas	  

Flera	   bränsleceller	   kan	   sammankopplas	   för	  
att	  öka	  effekten	  

Obeprövad	   i	   tunga	   fordon	   i	  
dagsläget	  
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4.1.4 Stirlingmotorn 
Stirlingmotorn är en relativt bortglömd motortyp. Motortypen har funnits i snart 200 
år men har ändå aldrig riktigt fått sitt stora genombrott. I dagsläget används den inte 
till speciellt många applikationer. Som framdrivningskälla för fordon används den hos 
en del ubåtar men utöver det så är det så är den ganska oanvänd. Det finns självklart 
en hel del positiva egenskaper hos stirlingmotorn. Dels är den miljövänlig och 
tystgående. Den är även helt fri från yttre krafter som t.ex. vibrationer. Nackdelen 
med stirlingmotorn som framdrivningskälla för effektstora markfordon är just de att 
det krävs stora kyl- och värmesystem för att driva motorn. Det är även oklart om det 
ens är möjligt rent volymmässigt att installera en stirlingmotor i en stridsvagn – 
motorrummet är begränsat och en effektstor stirlingmotor tar upp en hel del plats med 
alla sina komponenter. Ur ett rent miljömässigt perspektiv så är dock stirlingmotorn 
bra om en bra värmekälla används. Ett alternativ kan vara att elda pellets för att driva 
stirlingmotorn. Det innebär att inga fossila bränslen används till arbetet vilket är 
positivt sett ur ett miljöperspektiv. En annan nackdel med stirlingmotorn är att det tar 
relativt lång tid att variera varvtalet för motorn. För att öka och sänka varvtalet måste 
värmen ökas respektive sänkas och detta är relativt svårt att styra under korta 
intervall. Detta bidrar också till att stirlingmotorn inte är ett speciellt lämpligt 
alternativ som framdrivningskälla för markfordon som skall arbeta under varierande 
förhållanden.  

Nedan visas tabell som sammanfattar fördelar och nackdelar med stirlingmotorn. 

Fördelar	   Nackdelar	  

Miljövänlig	  beroende	  på	  värmekälla	   Kräver	  stor	  motorvolym	  för	  hög	  effekt	  

Tystgående	  och	  utan	  vibrationer	   Obeprövad	  i	  markfordon	  

Avgasfri	   Låg	  verkningsgrad	  
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4.1.5 HCCI 
HCCI-förbränningsmetoden är ett relativt nytt sätt för att åstadkomma förbränningen i 
cylinderkammaren. Forskning och test på denna motortyp har gjorts bland annat på 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och positiva resultat har presenterats. 
Motortypen har dock inte fått sitt riktiga genomslag ännu och en stor del av 
forskningen har avslutats på KTH.  

Tester som gjorts hittills visar på en högre verkningsgrad och lägre 
bränsleförbrukning jämfört med likartade dieselmotorer. Svårigheterna med denna 
förbränningsmetod är dock många. Eftersom förbränningen skall ske endast genom att 
bygga upp ett tillräckligt högt tryck i cylinderkammaren så är det svårt att kontrollera 
när antändningen av bränsle- och luftblandningen sker. Detta har visat sig fungera bra 
vid normala varvtal men mindre effektivt vid höga respektive låga varvtal. Huruvida 
denna förbränningsmetod är lämplig för en så effektstor motor som 600 kW är svårt 
att sia om. Rent teoretiskt skall det inte vara några problem men eftersom några fullt 
utvecklade effektstora motorer inte beprövats ännu så är det svårt att ge konkreta svar. 

  
När det gäller att styra förbränningen i cylinderkammaren så har flera olika alternativ 
studerats under åren. Tester har gjorts när temperaturen på insugsluften har varierats, 
man har försökt att blanda hög- och lågoktaniga bränslen och tester på varierande 
kompression har gjorts men inga av dessa metoder har levererat tillräckligt bra 
resultat för att vara fullt användbara. Även denna motortyp anses därför, i dagsläget, 
inte vara ett tillräckligt utvecklat alternativ till dagens dieselmotor. Forskningen går 
dock framåt varje dag och kan en lösning på svårigheten med antändningstidpunkten 
hittas så är HCCI-metoden en lovande framtidsutmanare till dagens dieselmotor.  

En annan fördel med denna motortyp är att komponenterna i en sådan motor är i 
princip de samma som i den befintliga dieselmotorn. En del justeringar behöver 
givetvis göras men grundstommen är i princip den samma. Detta innebär att 
tillverkningen av HCCI-motorer inte blir svårare än för dagens motor men eftersom 
motortypen kräver hög precisionsprogrammering på just mjukvarudelen av motorn så 
kan däremot tillverkningskostnaderna öka rejält.  
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Nedan visas tabell som sammanfattar fördelar och nackdelar HCCI-
förbränningsmetoden. 

 
 

 

 
 
  

Fördelar	   Nackdelar	  

Minst	  15	  %	  lägre	  bränsleförbrukning	   Sämre	   vid	   höga	   respektive	   låga	  
varvtal	  

Hybridlösning	  mellan	  OTTO-‐motor	  och	  HCCI	   Obeprövad	  i	  större	  utsträckning	  

Högre	   verkningsgrad	   än	   "vanliga"	   bensin-‐	   och	  
dieselmotorer	   Drivs	  i	  dagsläget	  på	  bensin	  
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4.1.6 Scuderi Split Cycle-motor 
Scuderi-motorn ser helt klart lovande ut. Den smarta lösningen med två cylindrar som 
sköter kompression och förbränning var för sig tillåter en slags hybridlösning med en 
tryckluftstank mellan cylindrarna. Denna form av hybridlösning är ett bra alternativ 
till el- och förbränningsmotorhybriden. På detta sätt laddas tryckluftstanken vid 
inbromsning, körning i nedförsbacke och motorbromsning. Att denna motorlösning 
även har avsevärt lägre bränsleförbrukning och 𝐶𝑂!-utsläpp bidrar också till stor del 
att den ser lovande ut inför framtiden. Att motorn har delade cylindrar innebär också 
att det är möjligt att få ut samma effekt på en mindre motorvolym jämfört med en 
”vanlig” motor eftersom förbränningscylindern utför arbetsslag vid varje slag istället 
för vid vartannat slag, så kallad tvåtakt. Möjligheten att utföra arbetsslag utan 
förbränning är en positiv aspekt med denna motortyp. Det innebär att vid körning på 
endast tryckluft så släpper fordonet inte ut några avgaser. Detta är användbart vid 
personbilskörning i större stadskärnor.  

Frågan som bör ställas kring detta alternativ är dock om denna motortyp fungerar lika 
effektivt när det handlar om effektstora dieselmotorer som skall leverera minst 
600kW? Detta är svårt att svara på i dagsläget eftersom några sådana prototyper inte 
har tillverkats ännu och därmed kan inte tillverkaren svara på detta. Framtiden ser 
dock ljus ut för Scuderi-motorn och den kommer säkerligen finnas i ett stort antal 
fordon inom några år.  

Nedan visas tabell som sammanfattar fördelar och nackdelar med Scuderi-motorn. 

Fördelar	   Nackdelar	  

Mindre	  volym	  än	  dagens	  motorer	   Relativt	  obeprövad	  i	  fordon	  

Bränsle-‐	  och	  lufthybrid	  med	  tryckluftstank	   Helt	  obeprövad	  i	  tunga	  fordon	  

26	  %	  lägre	  bränsleförbrukning	   	  	  

25	  %	  lägre	  koldioxidutsläpp	  
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4.1.7 OPOC-motor 
OPOC-motorn är onekligen ett intressant alternativ till dagens förbränningsmotorer. 
Bara det att motortypen saknar topplock och ventiler gör att tillverkningen av motorn 
blir enklare och mindre kostsam. EcoMotors, företaget som tillverkar motortypen, 
hävdar även att deras motor har en verkningsgrad på 50 % och en motorvikt som är 30 
% lättare än dagens motorer och även 75 % mindre än dagens motorer. Dessa faktorer 
innebär att det är möjligt att få ut en högre effekt på samma volym som i dagens 
dieselmotorer genom att parallellkoppla flera OPOC-motorer med hjälp av en så 
kallad elektrisk koppling. Denna koppling kan även spärra en eller flera av dessa 
parallellkopplade motorer vid körning under mindre krävande förhållanden.  

OPOC-motorn har även en konstruktion som minskar vibrations- och bullernivån 
jämfört med konventionella dieselmotorer. Detta eftersom båda cylindrarna är 
kopplade till vevaxeln med hjälp av två vevstakar som utför antingen tryckkraft eller 
dragkraft. Detta innebär att dessa två vevstakar kommer motverka varandras krafter 
och därmed blir påfrestningen på vevaxeln liten.  

Att motortypen har en utlovad verkningsgrad på 50 % innebär även en högre 
förbränningsgrad i cylindrarna och därmed en mindre bränsleförbrukning. Allt detta 
låter ju positivt och lovande. Det måste självklart finnas några nackdelar med en 
motortyp av det här slaget. EcoMotors hävdar endast att det finns fördelar men 
eftersom motorn ännu inte är tillverkad i större skala och heller inte beprövad i tunga 
militärfordon så är det svårt att säga om det är ett bra alternativ för att ersätta dagens 
dieselmotor i stridsfordon 90.  

Nedan visas tabell som sammanfattar fördelar och nackdelar med  OPOC-motorn. 

Fördelar	   Nackdelar	  

30	  %	  lättare	  än	  dagens	  motor	   Relativt	  obeprövad	  

75	  %	  mindre	  än	  dagens	  motor	   Helt	  obeprövad	  i	  tunga	  fordon	  

Inga	  ventiler	  eller	  topplock	   	  

Lägre	  ljudnivå	  och	  mindre	  vibrationer	  
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4.1.8 Alternativa bränslen 

Metanol / DME 
Spekulationerna om framtidens förbränningsmotor leder allt som oftast i dagsläget till 
ett och samma svar – alternativa bränslen. Med det menas ett bränsle som antingen 
kan ersätta diesel och bensin helt och hållet eller också blandas med bensin och diesel 
för att få ett blandat bränsle och därmed spara på oljan.  

Alternativa bränslen kan produceras från flera olika håll. T.ex. kan metanol tillverkas 
med hjälp av skogsindustrin. Metanolen är ett bra alternativ till att bli en framtida 
ersättare till våra fossila bränslen. Metanolen går t.ex. att blanda med befintligt 
dieselbränsle och på så sätt dra ner på förbrukningen av olja. Det är även möjligt att 
blanda metanol med bensin och driva fordonet på denna bränsleblandning. M85 [85 
% metanol och 15 % bensin] är en sorts bränsle som har använts under en längre tid.  

Ur metanol går det även att framställa DME som kan användas för att driva en 
befintlig dieselmotor. Det behövs några justeringar på en befintlig dieselmotor för att 
kunna driva den på metanol som har gjorts om till dimetyleter [DME]. Dimetyleter är 
en gas som framställs genom naturgas, kol eller biomassa. Genom att framställa DME 
ur biomassa så betyder det att användandet av fossila bränslen för att driva fordon 
försvinner helt och hållet.  

DME kan bland annat framställas av så kallad svartlut. Svartlut är en restprodukt som 
uppkommer vid pappersmassatillverkning. Genom att förgasa svartluten under högt 
tryck och värme så framställs DME. DME är i sin grundform en gas men genom att 
trycksätta gasen i trycktankar med runt 6 bar så blir gasen flytande och kan därmed 
användas som drivmedel i en dieselmotor.  

Som tidigare nämnts så behövs en del förändringar göras förutom att installera en 
trycktank istället för en vanlig bränsletank. Ett nytt insprutningssystem och en ny 
bränslepump är även nödvändigt. Nackdelen med att driva en dieselmotor på DME är 
att det inte har lika bra smörjegenskaper som diesel. Detta går dock att lösa med olika 
smörjtillsatser i bränslet. En annan nackdel med DME är att bränslet bara har ungefär 
50 % av energiinnehållet jämfört med diesel. Detta innebär att det krävs dubbelt så 
mycket DME jämfört med diesel för att ställa dessa bredvid varandra. Dessa 
nackdelar är dock ingenting som bör hindra DME-bränslet från att göra ett stort 
genomslag i framtiden eftersom användningen helt utesluter förbränning av fossilt 
bränsle.  

Koldioxidutsläppen vid förbränning av DME minskar med 95 % jämfört med dagens 
dieseldrivna motorer. Detta beror på att metanol- och DME-molekyler endast 
förbränner en liten del kolatomer och istället en större del väteatomer – metanol har 
en kolatom och DME har två kolatomer. Jämfört med diesel, som har mellan 10-22 
kolatomer är detta positivt sett till hur mycket koldioxid som släpps ut vid 
förbränning. 
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Även 𝑁𝑂𝑥- och partikelutsläppen minskas rejält så partikelfilter är inte längre 
nödvändigt. Detta är en positiv aspekt med detta bränsle och bör hållas som en av de 
allra största anledningarna till att DME bör vara en framtida ersättare till 
dieselbränslet. 

I dagsläget producerar Chemrec i Piteå i samarbete med Luleå Tekniska Universitet 
DME-bränsle. Stora planer finns även på storskalig produktion av metanol och DME i 
Värmland där företaget Värmlandsmetanol AB planerar att bygga en fabrik för 
tillverkning av metanol och därmed kunna framställa DME-bränsle. 

 

Varför metanol istället för etanol? 
Etanol är i dagsläget det ledande alternativa bränslet över världen. För att framställa 
etanol krävs dock att odling av råvaran, socker, sker på mark som kan användas till 
odling av livsmedel. Detta argument, plus att etanol har fler kolatomer än metanol, 
bidrar till att metanolen borde ses som det framtida ersättningsbränslet för bensin och 
diesel – inte etanolen.  

Metanol är den lättaste kemiska alkoholen att framställa. Därefter kommer DME. 
Detta betyder att det går åt mindre energi till att framställa metanol/DME jämfört med 
t.ex. etanol vilket är ännu en stor anledning till att metanolen bör ses som vårt 
framtida bränsle. [27] 

 

 

Nedan följer ett utdrag ur Kungliga Vetenskapsakademiens nyutgivna rapport (April 
2013) gällande metanolen som framtidens bränsle. 

”Sammanfattning 

 

1. Skogsbiomassan utgör den överlägset största tillgången på biomassa i Sverige och 
skulle som utgångspunkt för t.ex. framställning av metanol och DME redan idag, rent 
teoretiskt, erbjuda ett alternativ till fossila bränslen. Problemet är att skogsbiomassan 
är värdefull till mycket annat — som t.ex. byggmaterial, papper, och biokemiska 
produkter. Med ett effektivare skogsbruk kan man uppnå en 30 % högre produktion av 
skogsbiomassa inom 80 år, något som i princip skulle täcka behovet av biodrivmedel. 
Dock gäller fortfarande att biobränslen baserade på skogsbiomassa måste kunna 
konkurrera om råvaran med övrig skogsindustri. Även om biomassa kan produceras 
med andra grödor i Sverige [t.ex. sockerbetor, salix m.m.] så kan dessa bara 
marginellt bidra till en övergång från fossila drivmedel till biodrivmedel. 
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Slutsatsen är att biodrivmedel baserade på skogsbiomassa är ett realistiskt 
alternativ till fossila drivmedel, men det krävs effektivare produktion av 
skogsbiomassa och starka politiska styrmedel, via subsidier och/eller beskattning, 
för att biodrivmedel till större delen i kombination med el ska kunna ersätta fossila 
drivmedel till år 2050. 

 

2. Biobränslen baserade på skogsbiomassa har ifrågasatts på miljömässiga grunder, 
eftersom förbränning av skogsbiomassa inte självklart är koldioxidneutralt. Förvisso 
återanvänds/binds koldioxid av återplanterad skog, men inte till fullo. Mot detta skall 
ställas att ett intensifierat skogsbruk etablerar ny bioenergi och ger ett nettotillskott 
av kolsänkor. Ökade uttag av skogsbiomassa för produktion av biodrivmedel ger 
naturligtvis märkbara utsläpp av koldioxid under en begränsad tidsperiod [upp till 80 
år], men långsiktigt uppnås en balans mellan producerad och avverkad biomassa.  

 

Slutsatsen är att det inte finns några helt koldioxidneutrala drivmedel, men 
biodrivmedel är överlägset bättre än fossila drivmedel med avseende på utsläpp av 
koldioxid. Helt koldioxidneutral förbränning av skogsbiomassa är inte möjlig, men 
med intensivjordbruk uppnås det nästan och det är i alla fall mycket bättre än 
fossila bränslen. 

 

3. Förgasning är en väl beprövad metod för att producera drivmedel baserade på 
grundämnena kol och väte. Metoden kan leverera allehanda polymeriserade 
kolväteföreningar i flytande form lämpliga som drivmedel, från metanol till biodiesel. 
Den mest energisnåla metoden ger metanol. Därefter kommer DME, en gas lämplig 
som drivmedel till dieselmotorer. En annan viktig aspekt är att både metanol och 
DME ger renare avgaser än alla andra kolvätebaserade drivmedel.  

 

Slutsatsen är att förgasning av biomassa bör prövas för framställning av 
biodrivmedel, där den mest energieffektiva metoden ger metanol. Det krävs dock 
medvetna satsningar på FoU och starka intressenter för att bygga upp de 
storskaliga anläggningar och den infrastruktur som krävs för att kunna konkurrera 
med fossila drivmedel. Om inte, kommer fossila drivmedel sannolikt att dominera 
även efter 2050. 

 

4. Metanol har flera användningsområden, t.ex. [a] för lagring av energi och [b] för 
återvinning av kolet i koldioxid [Olahs metod]. I båda fallen används vid 
produktionen ett överskott av energi som inte kan lagras på annat sätt. 
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Överskottsenergi kan levereras dels från intermittenta energikällor [t.ex. 
vindkraftverk] och från värmekraftverk där överskottsenergi annars går förlorad. I 
det förra fallet [vindkraftverk] kan vätgas produceras med hjälp av överskottsel. 
Vätgas 6 kan därefter via en katalytisk kemisk process bindas som metanol. Ett 
ytterligare användningsområde för metanol är som alternativ till vätgas i 
bränsleceller. Som flytande vätska är metanol enklare att lagra som ”potentiell” 
elenergi jämfört med vätgas. Mer kunskap om hur effektivt överskottsel med denna 
teknik kan omvandlas till el från en bränslecell behövs innan denna teknik kan prövas 
i stor skala. 

 

Slutsatsen är att ”metanollinjen” utgör en generell metod för lagring av 
överskottsenergi, t.ex. från vind- och värmekraftverk, samt för återvinning av kolet i 
koldioxid [Olahs metod]. Metanol utgör lagrad energi med många 
användningsområden, som drivmedel i explosionsmotorer, som grundmolekyl för 
biokemiska produkter samt som potentiell elenergi från bränsleceller. Innan 
tekniken prövas i stor skala måste ytterligare studier göras om kostnader och 
effektivitet. 

 

5. Elmotorn är på grund av sin höga verkningsgrad i princip överlägset bäst på att 
generera kinetisk energi för framdrivning av fordon. Problemet är att lagra 
motsvarande mängd energi som en bil bär med sig i bränsletanken i ett batteri, något 
som i än högre grad gäller för lastfordon och lastfartyg. I avsaknad av dramatiska 
förändringar inom energi- och transportsektorn kommer det även fortsättningsvis att 
krävas flytande drivmedel för tunga fordon och lastfartyg. Som en konsekvens av nya 
bestämmelser om svavelfria bränslen inom fartygssektorn diskuteras redan en 
övergång till metanoldrift inom sjöfarten. Om detta får någon inverkan på den övriga 
transportsektorn återstår att se. Däremot ligger fältet öppet för hybridlösningar för 
lättare transporter, baserat på en kombination av el och flytande drivmedel, den ur 
energisynpunkt mest optimala lösningen. Redan idag ökar utbudet och försäljningen 
av hybridbilar kraftigt på marknaden. 

 

Slutsatsen är att hybridfordon som utnyttjar både el och flytande drivmedel är de 
idag mest energieffektiva fordonen. Satsningen på hybridfordon där metanol 
producerad från icke-fossil energi utgör drivmedel kan vara den snabbaste vägen i 
avvecklingen av fossila drivmedel för transporter på land. Om också sjöfarten 
övergår till metanoldrift kommer efterfrågan på skogsbiomassa för 
biodrivmedelsproduktion att öka ytterligare.” 
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Källa: 
http://www.kva.se/Documents/Vetenskap_samhallet/Energi/Utskottet/2013/rapport_e
nergi_biodrivmedel_2013.pdf 

 

Detta utdrag ur KVAs rapport beskriver hur framtiden kan komma att se ut bara viljan 
och satsningarna finns där. Fossila bränslen måste tids nog börja avvecklas helt och 
därför har Sverige och stora delar av världen möjlighet att satsa på metanolen och 
DME-bränslet.  

Nedan visas tabell som sammanfattar fördelar och nackdelar med metanol/DME som 
fordonsbränsle. 

Fördelar	   Nackdelar	  

95	  %	  lägre	  koldioxidutsläpp	   50	   %	   lägre	   energiinnehåll	   jämfört	   med	  
diesel	  

Motorbyte	  ej	  nödvändigt	   Brandfarligt	  

Kan	  framställas	  inhemskt	   Krävs	  enorma	  ekonomiska	  satsningar	  

Potential	   att	   ersätta	   fossila	   bränslen	  
helt	   	  	  
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5 Slutsats 
 

Genom att analysera och studera de olika alternativen har jag kommit fram till att det 
lämpligaste alternativet är att i framtiden kunna driva CV 90, och även andra militära 
stridsfordon, på metanol. Det är miljövänligt och bevisligen är det möjligt för Sverige 
att framställa metanol och DME inhemskt och på så sätt bli oberoende av import av 
olja och fordonsbränsle. Detta är positivt om man tittar ur krigssynpunkt – istället för 
att vara beroende av att andra länder skall kunna leverera bränsle till oss så kan vi 
framställa bränslet själv och därefter transportera ut det till våra trupper och fordon. 
Bränslecellen är också ett alternativ som ersättare av dagens förbränningsmotorer. 
Även bränslecellen kan drivas på metanol men i dagsläget känns den inte aktuell som 
ersättare för så pass effektstora motorer som den som sitter i CV 90. Det lämpligaste 
är att behålla den befintliga motorn och göra vissa anpassningar för att kunna driva 
den på metanol/DME. Bränslecellen är mer lämplig för mindre personbilar som inte 
kräver hög effekt.  

Scuderi-motorn och OPOC-motorn är också två lovande motortyper. Dessa typer är 
dock inte testade i nog utsträckning för att kunna läggas fram som potentiella ersättare 
till dieselmotorn som sitter i CV 90. Fortsätter utvecklingen av dessa motortyper så 
kan de bli aktuella i framtiden, de kanske också anpassas för att drivas på metanol och 
därmed få ut en högre effekt på mindre volym jämfört med en ”vanlig” dieselmotor 
som drivs på metanol. 

Slutsatsen är att metanolen borde ses som framtidens bränsle eftersom det har 
potentialen att ersätta diesel och bensin helt och hållet.  
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