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Förord

Under de senaste åren har intresset för bioenergi ökat bl a genom insikt om risken för
klimatpåverkan vid användning av fossila bränslen. Genom människans aktiviteter har
halterna av flera klimatpåverkande gaser ökat kraftigt sedan industrialismens början.
Koldioxidhalten har ökat med ca 28 % under det senaste århundradet. Detta beror
främst på användningen av fossila bränslen.

Av de olika samhällssektorerna bidrar idag transportsektorn i Sverige med den största
andelen av koldioxidemissionen, ca 40 %. De svenska utsläppen från övrig
förbränning har minskat med ca 28 % sedan 1980, men utsläppen från trafiksektorn
har ökat betydligt under samma period.

Ett sätt att långsiktigt minska trafiksektorns koldioxidemission är att öka
användningen av drivmedel framställda ur förnybara råvaror som biomassa.

Oxygenater används idag i bensin av flera skäl. De tillsätts som högoktankomponenter
i blyfri bensin och som medel för att minska emissioner av lokala hälso- och
miljöskadliga utsläpp. De ingår ibland i dagens motorbensin och kan användas i
befintlig bilpark.

Oxygenater framställda ur biomassa skulle kunna utgöra en begynnande marknad för
alternativa drivmedel. Föreliggande förstudie sammanställer förutsättningar för och
konsekvenser av sådan oxygenatanvändning.

Förstudien har genomförts av Åke Brandberg och Bengt Sävbark, Ecotraffic R&D
AB på uppdrag från NUTEK och i samverkan med Skandinaviska Raffinaderi AB
SCANRAFF, Stiftelsen Svensk Etanolutveckling och AB Svenska Shell. För de
analyser och slutsatser som presenteras står författarna själva.

Vi vill framföra vårt tack till författarna samt övriga som medverkat vid framtagandet
av denna rapport.

Kontaktpersoner på NUTEK är Peter Ahlvik, Peter Lindenmo och Irene Kolare.

Ingvar Enqvist Christer Heinegård
NUTEK Energi NUTEK Teknik
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Sammanfattning och slutsatser

1.1 Sammanfattning

Oxygenater, alkoholer och etrar, finns redan i dag i bensin av flera skäl

som högoktankomponenter vid nedtrappning av hälsovådliga
blytillsatser,
som utdrygare för att minska ensidigt oljeberoende,
som medel för lägre hälso-/miljöskadliga utsläpp.

Därtill kommer att oxygenater av bioursprung ger möjlighet att motverka
ökning/minska

transportsektorns utsläpp av växthusgasen koldioxid genom att
denna kan ingå i ett snabbt, naturligt kretslopp.

Etrar, främst MTBE men flera såsom TAME och ETBE är aktuella, är
redan en stor produkt och deras användning förväntas öka snabbt i
program för reformulering av bensin. Naturgasbaserad MTBE har befun-
nits kostnadseffektiv, och etrar är accepterade inom oljeindustrin då de, i
motsats till alkoholerna, kan hanteras i distributionskedjan utan större
problem och kostnader. Ett undantag är dock lagring på vattenbädd i
bergrum, som hittills undvikits.

Acceptans finns också hos bilindustrin för eterhaltig bensin för befintlig
bilpark.

Raffinader och petrokemisk industri kan framställa betydande kvantiteter
olika etrar genom att utnyttja fler olefiner än den nu för MTBE använda
iso-butenen.

Den nu för eterframställningen använda alkoholen är metanol fram-
ställd ur fossil naturgas. Biomassabaserade alkoholer kan lika gärna använ-
das vid rätt prisbild. På några få års sikt kan ETBE komma att produceras
från bioetanol, som i smärre kvantiteter finns på marknaden, förutsatt sam-
ma ekonomiska styrmedel som för etanol. Sådan användning passar väl
för avsättning av etanol från SSEUs projekt att tillverka etanol ur lignocel-
lulosa. På längre sikt är frågan öppen om vilken bioalkohol, metanol
och/eller etanol, som skall produceras i stora volymer.



Råvarupotentialen för bio-alkoholer är i Sverige och flera andra länder
mycket stor. Säker identifikation av bio-ursprunget kan ske t. ex med ana-
lys enligt kol-14-metoden.

Användningen av etrar som bensinkomponenter har visats medföra läg-
re utsläpp av kolmonoxid och kolväten, minska ozonbildningspotential
och nettoutsläppen av vissa giftämnen {air toxics); se under 2.7). Detta är
grunden för den nya amerikanska lagstiftningens (med bl. a. obligatorisk
oxygenatinblandning) mål på 15-25 % minskning av nämnda utsläpp
utan ökning av NOx-utsläpp. Inblandningen bör troligen begränsas uppåt
till halt motsvarande högst 2,5 vikt-% syre för att inte få högre utsläpp av
kväveoxider för befintliga bilar (se under 2.7). Etrar föredras som oxyge-
nater framför alkoholer också därför att de inte ökar bensins flyktighet.
ETBE har ur teknisk synpunkt försteg framför MTBE genom lägre flyktig-
het, lägre löslighet i vatten, högre oktantal och större bidrag som biobase-
rad andel, medan MTBE har försteg genom lägre ozonbildningspotential.

Etrar bedöms, baserad på data och mångåriga erfarenheter för MTBE, inte
medföra hälsorisker för människa. Grunden för denna bedömning är på
sikt inte helt tillfyllest och frågan bör följas upp i nu pågående uppdate-
ring av underlaget.

Oxygenatanvändning i bensin har ytterligare några inte helt klarlagda punk-
ter för en optimal infasning rörande

hur bergrumslagring kan ske, kostnader för denna eller
alternativ till sådan lagring,
ekonomiska faktorer såsom produktvärden, produktions-
kostnader inklusive sådana för bio-alkoholer,
kvalitetsfrågor såsom identifiering av bioursprung,
stabilitet vid lagring, peroxidbildning för vissa etrar,
oxygenaternas roll för reformulering/miljöklassning av bensin.

Utifrån ovannämnda sammanfattning och av studien i övrigt anser vi att
följande slutsatser kan dras.

1.2 Slutsatser

Etrar i bensin är högvärdiga bensinkomponenter.

Användningen av etrar i bensin kommer att öka väsentligt för
att dels kostnadsoptimera bensinproduktionen, dels möta nya
ref or mulerings- och miljöklasskrav.

Användning av etrar i bensin med högst 2,5 vikt-% syre
reducerar för miljö och hälsa skadliga nettoutsläpp utan



ökning av NOx.

Användning av etrar sker på internationell nivå och kommer att
harmonisera med utvecklingen i USA och inom EG.

Tillgången på råvaror till såväl fossila som biomassabaserade
etrar är är ej begränsad.

Fossil naturgasbaserad MTBE är kostnadseffektiv och kommer att
vara den dominerande etem på internationell nivå långt in på år
2000 och kan senare fasas över till biobas.

ETBE har tekniskt visst försteg framför MTBE och kommer att
användas om ekonomiska styrmedel eliminerar merkostnaden.

Använding av ETBE kan komma i gång inom några års sikt.

Etanol för använding i ETBE kan påskynda inhemsk produktion
av etanol i planerade testanläggningar enligt CASH-metoden.

ETBE produktion inom landet kan förväntas ske inom 2 - 4 år om
motsvarande styrmedel tillämpas för etanol i etrar som för ren
inblandning i bensin.

Långsiktiga styrmedel och uthålliga beslut är nödvändiga för att
industrin skall genomföra investeringar i ETBE-produktion
inom landet.

Använding av etanol i ETBE är under vissa produktionsbeting-
elser samhällsekomiskt bättre än ren inblandning i bensin.

Potentialen för minskade koldioxidutsläpp från den bensin-
drivna trafiken i ett naturligt kretslopp är upp till 7% vid an-
vändande av ETBE.



Nuläge-potential-omvärldsanalys
2.1 Blyfri bensin-marknad 1994

Drivmedelsförbrukningen förutspås komma att fortsätta att öka i hela
världen med tonvikt på flygbränslen och dieselolja. Bensinen bedöms
visa en lägre ökning i industriländerna (<l%/år) och mer i utvecklings-
länderna och är mer beroende av politiska styrmedel, som kan komma
under 80-talet första halva på knappt 5 milj. m3/år och steg under andra
halvan till nära 6 milj. n\3/år för att under senare år svänga under infly-
tande av skatteförändringar. Andelen blyfri bensin steg sedan den diffe-
rentierade beskattningen infördes 1 jan 1987 raskt till 35 % 1988

Bensinleveranser i Sverige

Är

1979
1980

81
82
83
84
85
86
87
88
89

1990
91
92
93

Källa: SPI

Miljoner m3

4,95
4,75
4,68
4,71
4,83
5,02
5,07
5,33
5,53
5,74
5,95
5,63
5,75
5,90

Blyfri andel

35%
46%
51 %
55%
60%

Skattediff öre/lit

0
16
20
20
24
24
31 D
51 D

och 60 % 1992. Den under 1993 ökade skatteskillnaden och införandet av
ersättningsadditiv till bly för ventilsmörjning i äldre bilmotorer har med-
fört att tillverkning och försäljning av blyad bensin troligen helt kommer
att upphöra till 1994.

n inkl 25 % moms på skatten



2.2 RON 95 dominerar

Oblyad bensin har optimalt ur energisynpunkt för systemet raffinaderi-
motor enl Concawe's senaste utredning oktantalet RON 95 (oförändrat
mot tidigare beräkningar), vilket också är Eurograde-kvalitetens oktantal.
På marknaden finns i Tyskland också en oblyad RON 92 och i flera länder,
inkl Sverige, marknadsförs även oblyad RON 98. Båda dessa är egentli-
gen icke optimala men har befunnits nödvändiga för äldre bilar resp hög-
prestandamotorer. Det är således knappast önskvärt att bensin med högre
oktantal än det optimala införs i större skala och det synes tveksamt om
andelen oblyad bensin med oktantal över RON 95 kommer att vara över
10 % på sikt.

2.3 Oxygenater = högt vägoktantal

Etrar och alkoholer skulle annars vara utmärkta komponenter för fram-
ställning av högoktaniga bränslen, särskilt som en viss bonus erhålles
med dem vid utvärdering av de s k vägoktantalen (ARCO 1990). Själv-
fallet är de värdefulla ur oktantalssynpunkt även för standardbensinen,
vilket den uppväxande tillverkningskapaciten för etrar och metanol och
marknaden för dem både i Europa och USA visar. Härtill kommer nu de
möjligheter de ger ur hälso- och miljösynpunkt och som inkörsport för
komponenter (alkoholdelen) av biomassaursprung (förnybar). Någon
begränsning ur tillverkningssynpunkt av kolvätedelen och av naturgas-
baserad metanol finns inte vad beträffar råvara.

2.4 MTBE i Norden

I Norden finns numera två anläggningar för MTBE (Neste i Borgå, 70.000
t/år och Statoil i Stenungsund, 50.000 t/år) och kan komma hos Scanraff i
Lysekil. Ett projekt för stor MTBE-produktion i Norge, baserad på kolvä-
ten från naturgasutvinning, ligger f n på is. Raffinaderier utan egen till-
verkning kan importera.

2.5 Sverige har hög biobränslepotential

Tillgången på biobaserade alkoholer är däremot mycket begränsad och
utgöres enbart av etanol. För avsevärd användning av bioalkoholer ford-
ras således nya anläggningar och som nämnts befinner sig tekniken i ett
skede av nära kommersiell demonstration för både metanol och etanol.
Frågan är då närmast hur tillgången till råvara är. För nordliga länder
(Mellan-, Nordeuropa, Nordamerika) har lignocellulosa-råvarorna störst
potential. För länder som Sverige med stor areal per capita gäller detta i
särskilt hög grad.

10



Den svenska potentialen av lignocellulosaråvaror har uppskattats i flera
studier, bl a av Biobränslekommisionen 1992, och en sammanställning
har gjorts genom KFB 1992. Den större delen kommer från skogsbruket
och skogsindustrin och denna del kommer att kunna öka med möjlig
framtida större avverkningsvolym. En avsevärd och utvecklingsbar
potential finns i form av energiskogsodling (Salix) på jordbrukets över-
skottsareal. Tabellen nedan visar exempel (KFB 1992) på beräknad
potential (SLU) en bit in på 2000-talet vid en ca 20 % högre skogs-
avverkning än i dag efter reducering för ekologiska begränsningar.

Lignocellulosapotential i Sverige

TWh/år

Avverkningsrester 36
Direktavyerkningar 17
Rester vid industri 18
Återvinningsvirke 4

Summa från skog 75

Energiskog från jordbruket 20

Potentialen för jordbruket bedöms i ett längre tidsperspektiv kunna öka
upp mot 50 TWh/år eller mer. Även för skogsråvaror kan potentialen
vara högre, 125 TWh/år, genom främst större direktawerkningar för
energiändamål. Skogsråvaran ägs till större delen av enskilda skogsäga-
re, skogsägarföreningar och massaindustrin.

Kvantiteten i tabellen ovan motsvarar i energitermer drygt 5 miljoner m3

bensin om råvaran omvandlas till drivmedel med 50 % termiskt utbyte,
vilket f n bedöms vara högsta möjliga.

Den inhemska produktionen av bio-alkoholer är i dag begränsad till ca
10.000 ton /år teknisk etanol ur sulfitlutar vid MoDo's Domsjö-fabrik.

2.6 Produktion av etanol - CASH-processen

Ett projekt för en prototypanläggning på samma ställe för 10.000 m3/år
etanol direkt ur lignocellulosa-råvara genom syrahydrolys enligt CASH-
processen (£anada America Sweden Hydrolysis; utvecklad i samarbets-
projekt) genomförs f n av SSEU (Stiftelsen Svensk Etanol-utveckling
1993). Den ger dock ett bara etanolutbyte på ca 20 % (i energi-termer) med
ett fastbränsle som större sidoprodukt. Andra projekt som studeras är
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etanolframställning ur utsorterat pappersavfall, varvid en annan process,
CHAP, med starksyrahydrolys är aktuell, samt enzymatisk hydrolys. Den
nyutvecklade tekniken för etanolframställning ur cellulosa beskrives
kortfattat i bilaga 1.

2.7 Förgasningsteknik - biometanol

Inget projekt för metanolframställning ur biomassa drivs f n. Produktion
av metanol från biomassa sker genom förgasning med efterföljande gasre-
ning och syntes till metanol. Kommersiell förgasare för torv/ biomassa
(25 t/h torrsubstans) har dock byggts och varit i drift hos Kemira i Uleå-
borg för ammoniak-produktion (Koljonen 1990). Denna lades dock ned
1992. I Sverige demonstreras liknande förgasningsteknik för elgenerering
i kombikraftverk (Sydkraft, Värnamo, 1993).

2.8 Omvärlden - internationell tillgång och efterfrågan

Alkoholer, metanol och etanol, och etern MTBE har ingått i den inter-
nationella handeln under många decennier och noteras på de interna-
tionella varubörserna. Huvuddelen av dessa alkoholer avsätts till den
kemiska processindustrin.

Typiska importpriser för metanol (naturgasbaserad) till Sverige är i ge-
nomsnitt 55-60 % (på viktbas) av bensinpriset i importhamn. För etanol
(E95) anges typiska importpriser ligga runt 2.75 kr /lit. (ursprunget kan
vara bioråvara eller petrokemiskt). MTBE noteras genomsnittligt till pri-
ser 15-30 % över bensinpriset.

2.8.1 Etanol - ETBE

Användningen av sockerrörsbaserad etanol som drivmedel i Brasilien
uppgår till drygt 12 milj. m3/år i form av normalt 22 vol-% inblandning i
bensin och resten som sådan i närmare 4 milj. personbilar och ett antal
lastbilar. Brasilien har tidvis uppträtt som exportör av etanol. I USA
används ca 3 milj. m3/år majsbaserad etanol (knappt 1 % av bensinmark-
naden) som s k Gasohol och som sådan för en del provflottor av tunga
och lätta fordon. Tidvis har begränsade mängder etanol importerats
främst från Karibien. Gasoholen, bensin med 10 vol-% etanol, har inom
vissa stater marknadsandelar på 10 - 40 %. I Brasilien bestäms etanolpri-
set av staten, och i USA möjliggörs Gasoholen genom en betydligt lägre
federal, och i vissa stater, även lägre delstatlig skatt än bensin. Alltsedan
denna skillnad även omfattar etanol ingående i etern ETBE har intresset
för denna ökat och förväntas komma till omfattande användning, då den
är minst tekniskt jämbördig med MTBE och under de nämnda förhål-

12



landena konkurrenskraftig.

Den direkta etanolanvändningen är i de flesta länder, förutom Brasilien,
ännu begränsad till fordon i demonstrationsflottor med undantag för
Sverige, där användningen i stadsbussar kan sägas ha kommit i normal
drift.

2.8.2 Metanol - MTBE, TAME

Metanol framställes huvudsakligen ur naturgas men det finns några an-
läggningar, som har tjocka restoljor, stenkol eller brunkol som råvara.
Inblandningen av metanol direkt i bensin är numera ytterst blygsam och
den stora vägen för metanol i bensin går via etern MTBE och i ökande
grad via TAME. Denna användning för metanol bedöms i USA (Calif.
Energy Commission 1993) öka från nuvarande ca 2 miljoner n\3/år till ca
10 milj. m3/år i slutet av 90-talet till följd av programmen för "renare"
bensin. Kalifornien får en något snabbare utveckling då dessa program
genomförs tidigare och omfattar hela staten och inte bara problemområ-
dena beträffande luftkvaliteten. För världen i övrigt bedöms metanolbe-
hovet för MTBE öka med 3 milj. m3/ år under resten av 90-talet förutsatt
att inga liknande program som det amerikanska startas.

Kalifornien har också sitt pilotprogram för alternativa drivmedel, som
kan ge ytterligare förbrukning av metanol i fordon (stadsbussar, skol-
bussar, drivmedelsflexibla lätta bilar, FFV) för M100 eller M85. Denna
användning kan medföra ett ytterligare metanolbehov på över 4 milj.
rnVår vid sekelskiftet. För närvarande sker en uppbyggnad av över 500
metanoldrivna bussar och över 8.000 FFV-bilar i Kalifornien. Pilot-
programmet för alternativa drivmedel startar med 150.000 bilar/år från
1996 för att växa tiil 300.000 bilar/år 1998.

Även federalt ägda bilflottor skall enligt lag börja använda alternativa
drivmedel. Rekvisitionerna till dessa domineras av alkoholdrivna bilar,
huvudsakligen för metanol men även några för etanol, och ökar i antal
från ca 2.000/år 1993 till ca 12.000/år 1997.
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Allmänna tekniska
förutsättningar

Ett snabbt sätt att få en begynnande marknad för alternativa drivmedel är
i form av oxygenater (etrar, alkoholer) som komponenter i motorbensin
för befintliga bilar mm. Oxygenatema kan vara framställda ur råvara med
fossilt ursprung, t ex naturgas, eller ur biomassa. Oberoende av ursprung
har produkterna samma egenskaper vid hantering och användning och
ur hälso- och miljösynpunkt med undandtag av vid förbränning bildad
koldioxid, som med bioursprung ingår i ett naturligt kretslopp.

Förutsättningar för och konsekvenser av oxygenatanvändning skall be-
skrivas nedan.

3.1 Kort historik

3.1.1 Alkoholer och etrar i bilmotorn under 20 år

De lägre alkoholernas (metanol, etanol) goda egenskaper som ottomotor-
bränsle är väl kända sedan länge. Att även etrar har lika goda egenskaper
är känt åtminstone sedan slutet av 60-talet. Alkoholer som bensinkom-
ponenter har i modern tid använts i framför allt Brasilien och i USA (bio-
etanol) och i Västeuropa (Oxinol™ - fossil metanol/TBA; bio-etanol).
Den första kommersiella tillverkningen av etrar (helt fossil-baserade)
startade 1973 i Ravenna, Italien, då den första anläggningen för 100.000
ton metyl-tertiär-butyl-eter (MTBE) per år togs i drift av dåvarande ANIC
(i dag Enichem). Utvecklingen var en följd av sökandet efter högoktaniga
komponenter, då det blivit alltmer klart att blyhalterna i bensin måste
sänkas. Metanol var då i fokus men på grund av blandningssvårigheter
med den rena alkoholen blev resultatet i stället användning av etern
MTBE, som tillverkas av metanol och iso-buten och kan blandas med
bensin obehindrat.

3.1.2 95 MTBE-anläggningar i drift

I mitten på 70-talet uppfördes en ny MTBE-anläggning av Huls i Tyskland
och 1979 kom dp första anläggningarna i USA i drift. Sedan dess har kapa-
cieten snabbt ökats och f n finns ca 95 i drift och nu sker, av skäl som skall
beröras nedan, en kraftig expansion med ytterligare närmare 60 för idrift-
tagande under 1993 och lika många för senare färdigställande (Haigwood
1993). Samtidigt har intresset vidgats till också andra etrar än MTBE.

14



I vissa länder, Frankrike, Sverige, USA, hai särskilt uppmärsammats den
möjlighet etrar ger att få in även biomassabaserade komponenter i be-
fintliga drivmedel.

3.2 Många olika etrar

3.2.1 MTBE kostnadsfördelaktig

Den kommersiella produktionen och användningen av etrar (föreningar
med en syreatom som brygga mellan två kolatomer) som bensinkompo-
nent har hittills varit helt inriktad på MTBE (metyl-tertiär-butyl-eter).
Denna tillverkas ur den billigaste alkoholen, metanol, och iso-buten, en
(överskotts-)biprodukt vid ångkrackning av nafta för eten/propenfram-
ställning och en komponent vid krackning av tunga oljor vid raffinade-
rierna. Iso-buten kan också erhållas från TBA (tertiär butylalkohol), som
är en biprodukt vid propenoxid-framställning (plastråvara). Den billi-
gaste metanolen framställes ur fossil naturgas så länge inte miljövärde-
ringar lägges på användande av fossila råvaror.

3.2.2 Intresset ökar för alternativen ETBE, TAME, m fl

Det finns emellertid flera andra etrar som kan vara av intresse (Piel 1992,
Rock 1992, Unzelman 1993). Dels kan alkoholen varieras och vara etanol
eller isopropanol (IPA), dels kan kolvätedelen vara olefiner med 3 (pro-
pen), 4 (isobuten), 5 (iso-amylen=iso-penten) eller fler kolatomer i kedjan.
Dessa senare finns bl a i krackbensin. I tabell 1 har en del aktuella egenska-
per för olika etrar sammanställts. För jämförelse har också metanol och
etanol medtagits.

Raffinaderierna har således många möjligheter att framställa etrar med
olika utbyten beroende på hur många av möjligheterna som kan utnytt-
jas. Skälet för intresset för etrar främst beror på att bensins innehåll av
flyktiga olefiner och av aromater behöver minskas av miljö- och hälso-
skäl och oxygenater (alkoholer, etrar) tillföras för att minska utsläpp av
skadliga ämnen (lagstiftning i USA).

3.2.3 MTBE, ETBE även biobaserade

Av särskilt intresse på senare tid har komponenter av biomassaursprung
blivit som medel att minska utsläpp av fossil koldioxid. Etanol fram-
ställd av biomassor genom jäsning finns i viss utsträckning på markna-
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den, och tekniken att framställa både metanol och etanol ur lignocellu-
losa (ved o d) har utvecklats till nära kommersiell användning.

Av tabell 1 framgår att oktantalen för både etrar och alkoholer är
mycket höga men att de sjunker något med ökande längd på

Tabell 1. Egenskaper för etrar och alkoholer

Akronym

Syrehalt
uilrt.O/VIM" /O

Kokpunkt
Of*

Flampunkt

Densitet
g/nt.
Energi
MJ/lit.

Ångbildn.
värme
K/l l/litIVIJ/lll.
RVP, kPa
Bland-RVP
kPa

Bland-RON
11 -MON
"(R+M)/2

Reaktivi-
tet, rel.

Löslighet
i vatten
g/l. 20°C
CO2/MJ

MTBE

18,2

55

-34

740

26,1

0,24

54
55

118
100
109

2,6

43

71
vid användn

ETBE

15,7

72

id

742

27,0

0,23

28
28

119
102
110

8,1

12

71

IPTBE

13,8

87

id

755

id

0,25

17
17

127
98

113

id

id

-

TAME

15,7

86

id

768

28,0

id

17
17

111
99

105

7,9

11,5

-

TAEE

13,8

101

id

766

id

id

8
7

id
id

100

id

id

-

DIPE

15,7

68

id

730

27,9

0,25

34
35

id
98
105

id

id

-

MeOH

49,9

65

11

795

15,8

1,18

32
400

133
99
116

1

oo

691)

EtOH

34,7

78

12

790

21,1

0,67

16
120

130
96
113

3,4

oo

721)

M = Metyl, E = Etyl, på slutet = Eter, IP = Iso-Propyl, B = Butyl, A = Amyl, D = Di, T
= Tertiär, MeOH = Metanol, EtOH = Etanol. Skrivsättet för eter-akronymer kan
variera, t ex för TAME och TAEE, som analogt med MTBE och egentligen, mer korrekt,
borde skrivas MTAE resp ETAE.
RVP = Reid Vapor Pressure (standardiserad ångtrycksmätning vid 38,8°C). RON =
research oktantal. MON = motor oktantal
Reaktivitet = relativ atmosfårisk reaktivitet för ozonbildning, mätt som omsättning med
OH-radikal; metanol =1. id = inga data

1) I hela kedjan råvara - användning är utsläpp av växthusgaser i C02-ekvivalenter
90 g/MJ för metanol ur naturgas och ca 22 g/MJ för metanol och etanol med
bioursprung. För bensinkedjan år motsvarande tal ca 108 g/MJ (Ecotraffic AB. March
1992).
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kolvätedelen. Blandoktantalen kan variera något med olika samman-
sättning på bensindelen och något avvikande värden kan därför ses
angivna (ARCO 1990) såsom illustreras i figur 1A. Etrarna har låga biand-
ångtryck i motsats till alkoholerna, vilket är av stor betydelse för inbland-
ning av lättflyktiga bensinkolväten. Värdena kan variera något med bas-
bensinens sammansättning som visas i figur W.

Etrarnas syrehalter är lägre än för alkoholerna, vilket innebär att mer av
de förra kan blandas in för en viss syrehalt i blandningen och ger däri-
genom en större utspädning av icke önskvärda komponenter (aromater,
olefiner) i bensinen. Någon skillnad gentemot direkt inblandning av
alkoholer innebär det dock inte, och kolvätedelen kan redan ingå som
alkylat eller polymerbensin. Både etrar och alkoholer har lägre energi-
innehåll än bensin, vilket i praktiken sätter en gräns för hur mycket som
kan blandas in för oförändrad körbarhet för befintlig bilpark. Denna
gräns anges vanligen till 2 å 2,5 vikts-% syre, men högre inblandningar
förekommer och är möjlig för de modernaste bilarna med reglerande
lambdasondsystem.

Potentialen för ozonbildning (CARB 1990) är per massenhet lägst för
metanol och MTBE och ökar ju längre kolvätekedjan är för både alko-
holer och etrar. Den är särskilt hög för de lätta olefinkovätena, vilket
figur 2 indikerar.

3.2.4 Alkoholer/etrar och vatten

Alkoholernas obegränsade blandbarhet med vatten och de lägre etrarnas
inte försumbara löslighet i vatten kan bereda problem i hanteringen och
måste uppmärksammas. Haze-problem (slöjbildning genom fina vatten-
droppar) med bensin kan förvärras vid eternärvaro (Brown 1993, Muth
1993)) och med alkoholhaltig bensin kan i värsta fall fasseparation ske vid
kontamination med större mängder vatten (IEA/STU 1986).

Värdena i tabell 1 avser rena ämnen och skiljaktigheter kan uppträda om
de vid framställningen inte isoleras i tillräckligt ren form.

Etrar har en viss tendens till bildning av peroxider, vilket nedsätter stabi-
liteten vid lagring. Detta uppges inte ske för MTBE (ARCO 1990) men
tendensen anges öka vid stigande längd på kolkedjan. Mer undersök-
ningsarbete behövs om peroxidbildning (Talbot 1979) och eventuellt sam-
band med vattennärvaro.

17



FIGUR 1A.

Octane Blending Value of MTBE (Versus Gasoline Sensitivity)
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FIGUR 2.
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3.3 Tillverkning av etrar och alkoholer

3.3.1 Tillverkning av MTBE

Tillverkningen av MTBE (Talbot 1979, Chem Systems 1979) är en enkel
syntes mellan iso-buten, som har en grenad kolkedja, och metanol i fly-
tande fas över en katalysator vid måttliga tryck (7-10 bar) och tempera-
turer (65 - 95°C). Reaktionen är svagt exoterm. Omsättningen av iso-bu-
ten är vid något metanol-överskott över 95 % och kan med modifierad
reaktorutformning (2 eller flera steg) bringas upp till 99,9 %. Selektivi-
teten till MTBE mycket hög, över 98 %. Biprodukter är små mängder diiso-
buten och TBA. Metanolen bör ha så låg vattenhalt som möjligt för att
hålla nere bildningen av TBA genom hydratisering av iso-buten. Uppar-
betningen till färdig produkt innefattar avskiljande genom destilla-tion
av icke omsatta och inerta kolväten och av överskotts-metanol, som åter-
föres till MTBE-reaktorn. Utformningen är något beroende på kraven på
produkten. Ett flertal ingeniörsföretag erbjuder olika utformningar.
Typisk specifikation för MTBE som drivmedels-komponent återges i
tabell 2 (ARCO Chemicals Europe 1990).

Tabell 2. Typisk MTBE sammansättning.

vikt-%

MTBE 98,2
Diiso-buten 0,6
TBA, metaiol 0,4
Kolväten 0,5
Övrigt 0,3
Vatten <0,05

Gynnsammaste råvara för MTBE kommer från den s k C4-fraktionen vid
upparbetning av produkter från ångkrackers med nafta som råvara (hu-
vudprodukter är eten och propen). Fraktionen håller ca 45 vikt-% iso-
buten och kan direkt matas till MTBE-syntesen, som selektivt omsätter
isobutenen och lämnar övriga butener och butadien med raka kolkedjor
oförändrade. MTBE-syntesen kan i en petrokemisk anläggning vara ett
sätt att producera mycket rena butener som polybutenråvara.

Näst gynnsammaste råvara är motsvarande C4-fraktion från raffinaderi-
ernas krackningsanläggniiigar för tjocka oljor, framför allt de för kataly-
tisk krackning (FCC). Halten iso-buten ligger vid 15 - 20 vikt-%. Genom
modifikation av katalysator och driftbetingelser kan utbytet av iso-buten
ökas, och ytterligare ökning kan ske genom tillägg av en enhet för isome-
risering av normal-butener med raka kolkedjor. Som tumregel gäller att
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en 50.000 fat/d FCC-enhet kan ge råvara, utan isomerisering, för minst
1.000 fat/d MTBE-produktion.

3.3.2 Behovet av MTBE/etrar ökar kraftigt

Den potentiella tillgången på iso-buten och normal-butener från kracknings-
anläggningar bedöms inte komma att räcka till för framtida behov av
MTBE. En ytterligare stor råvarubas finns som biprodukt-butaner från olje-
och naturgasutvinning. Processen måste då innefatta också isomerisering
till isobutan följd av dehydrering till isobuten och anläggningen blir mer
komplex.

Som nämnts är även andra etrar (tabell 1) än den hittills använda MTBE
av intresse och ger möjlighet att utvidga potentialen för eter-tillverkning
vid raffinaderier. Produktion av tertiär-amyl-metyl-eter (TAME) har
startats på några ställen, varvid iso-amylen (modern beteckning iso-
penten; 5 kol-atomer) i krackbensin utnyttjas. Även iso-olefiner med 6
och 7 kolatomer kan tänkas även om de ger etrar med succesivt lägre
oktantal (dock lika höga som för alkylat). Omsättningen per reaktorpas-
sage och reaktionshastigheten synes dock sjunka med ökande kolkedje-
längd även om katalysatorutveckling givit över 90 % omsättning vid
TAME-produktion. Reningen kan förenklas, då icke omsatta kolväten
inte behöver avskiljas utan kan ingå i produkten vid bensinblandningen.
Även propen kan användas för eter-framställning via primär omsättning
med vatten till iso-propyl-alkohol (IPA) och sedan eterifiering med pro-
pen till di-iso-propyl-eter (DIPE).

3.3.3 Produktion av etrar i raffinaderierna

Jämfört med enbart utnyttjande av fallande iso-buten från en FCC-enhet
kan utbytet av etrar mer än tiofaldigas (Piel 1992) genom användning av
alla ovannämnda möjligheter. Kostnaden för anläggningarna ökar dock
utöver vad som krävs för det gynnsammaste fallet, MTBE med iso-buten
från ångkracker, såsom visas i tabell 3. Tillverkning från butaner fordrar
tillgång till billig råvara eller närhet till marknaden och sker i dag i avlägs-
na länder med olje- och naturgasutvinning. Integrering av eterproduk-
tion i raffinaderiet kan leda till gynnsammare kombinationer med andra
processteg som t ex alkylering så att mer "octane barrels" kan produceras
till lägre kostnader.
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Tabell 3. Investeringskostnad för eterframställning.

Eter Råvara/processinvestering,
USD/fat eterkapacitet

MTBE Ångkracker-isobuten 5.000 - 6.000
MTBE FCC-isobuten 6.000 -10.000
TAME FCC-isobuten 6.000 -12.000
DIPE FCC-propen10.000 -15.000
MTBE/TAME FCC-buten/amylen isom. 11.000 -15.000
MTBE Butan-isomer./dehydrer.19.000 - 28.000

3.3.4 Flexibilitet för produktion av MTBE och ETB

Under senare år har användning av etanol för ETBE-produktion fått
särskilt intresse, då den kan på marknaden erhållas med biomassa-
ursprung (icke fossilt) och således vara en väg att minska andelen av
fossil koldioxid från trafikens utsläpp. Metanol av biomassa-ursprung
tillverkas ännu inte. Kommersiell tillverkning av provkvantiteter av
ETBE har skett i befintliga MTBE-anläggningar. Utbytet av metanol till
etanol synes endast litet minska anläggningens kapacitet och öka dess
energianvändning eller vid oförändrad kapacitet öka investeringskost-
naden. Renframställningen påverkas av att etanol bildar azeotrop med
vatten, som bör unvikas i denna procedur. Anpassning av befintliga an-
läggningar för MTBE till flexibilitet beträffande valet av alkohol är betyd-
ligt kostsammare. Frågan om råvaran alkoholen kan innehålla vatten,
som t ex i etanol-azeotropen (Chatin 1992), synes oklar, då vattennärvaro
kan tänkas medföra hydratisering av iso-olefinen till alkohol. Hittills har
vid eterproduktion i det närmaste vattenfri alkohol använts och rekom-
menderas av licensgivare. Det kan dock vara möjligt att före syntesen
lägga in ett avvattningssteg för etanol (tillsammans med återvunnen och
recirkulerad icke omsatt etanol) och integrera detta i raffinaderiets ener-
gibalans.

3.3.5 Metanol/etanolproduktion vid råvarukällan

Metanol och etanol tillverkas normalt utanför raffinaderiet, metanol ur
naturgas och etanol ur jordbruksråvaror. I båda fallen sker förläggningen
naturligast nära råvarukällan. I framtiden kommer både metanol och
etanol att kunna produceras ur lignocellulosaråvara från skogsbruket och
jordbruket. Raffinaderiet skulle också själv kunna tillverka metanol, ev i
kombniation med utökad vätgasproduktion, från raffinaderigaser eller
tunga restoljor, som blir allt svårare att finna avsättning för. I det senare
fallet löses också besvärliga miljöproblem vid restoljans användning.
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Det ökande intresset för motoralkoholer och etrar har medfört incita-
ment till avsevärd utveckling av produktionstekniken för alkoholer och
kommer att leda till lägre tillverkningskostnader i framtiden.

3.4 Etrar/Alkoholer som bensinkomponenter -
reformulerad bensin

3.4.1 Lång erfarenhet av alkoholer/etrar

Bio-etanol har som inledningsvis nämnts använts som komponent i
bensin i Brasilien sedan många årtionden. All bensin innehåller 22 vol-
% etanol och bilarnas bränslesystem är anpassade därtill. I USA började
bio-etanol användas för befintlig bilpark i form av Gasohol (bensin med
innehåll av 10 vol-% etanol tillsats i distributionsledet) i mitten av 70-
talet och f n används ca 3 miljoner n\3 etanol per år, vilket dock bara mot-
svarar 0,8 % av bensinförbrukningen. Även metanol och TBA (fossila)
har använts för inblandning i bensin men i blygsam skala. I Västeuropa,
främst Västtyskland och Österrike, användes från 80-talets början, också
av stora oljeföretag, inblandning av metanol med TBA (ARCO's
Oxinol™ 1:1 eller 3:2) i bensin i ökande omfattning och var som högst ca
13 Mt/år år 1986. Även enbart TBA användes för inblandning. Driv-
kraften var helt ekonomisk med billig (fossil) metanol och höga olje-
priser. Efter oljeprisfallet därefter minskade användningen drastiskt och
är nu under 100.000 t/år. Den i blandningen ingående TBA'n användes
nu som råvara för MTBE.

3.4.2 Finland först i Europa med reformulerad bensin

Oxygenater i form av etrar har i stället vuxit kraftigt som bensinkompo-
nent, sedan MTBE introducerades 1973 i Italien, och förväntas ytterligare
kraftigt expandera till följd av nya krav på bensin. Dessa har redan for-
maliserats genom lagstiftning i USA och kommer sannolikt inom ett par
år också i Västeuropa. I Finland togs det första steget 1991 (fossil-baserad
MTBE; information från Neste Oy).

Tillverkningskapaciteten för etrar är f n (1993) ca 17 Mt/år MTBE, varav
drygt hälften i USA, och förväntas stiga till 27 Mt/år redan 1995 CEC 1993).
En väsentlig orsak till denna snabba utveckling är att etrar helt accepterats
av raffinaderier och distributörer och kunnat utan alltför stora svårighe-
ter hanteras i distributionskedjan i motsats till direktanvändningen av
alkoholer, som inte vunnit denna acceptans på grund av befarade pro-
blem genom vattennärvaron i systemet.
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3.4.3 MTBE m fl är kostnadseffektiva

Etern MTBE hade först rollen som kostnadsmässigt acceptabel oktantals-
höjande komponent vid nedtrappning/utfasning av blytillsatser till ben-
sin och har nu fått roll vid reformulering för att göra bensin mindre skad-
lig ur hälso- och miljösynpunkt. Etern TAME har nyligen börjat tillver-
kas vid några raffinaderier. Båda baseras på tillgången till billig fossil me-
tanol, till största delen framställd ur naturgas. Provtillverkning och prov-
användning av ETBE har nyligen gjorts i Frankrike och USA med lågt be-
skattad bio-etanol som bas.

3.4.4 Bättre tekniska egenskaper med etrar

Önskvärda och med känd teknik möjliga förändringar av bensinen för att
lösa lokala och regionala hälso- och miljöproblem skall vara (SNV 1993,
EcotrafficAB. Sept. 1992)

- minskad flyktighet och lägre halt av lätta olefinkoiväten för att
minska utsläpp av de mest reaktiva ämnena för ozonbildning,

- minskad benägenhet att vid förbränningen i motorn lämna hälso-
vådliga ämne i avgaserna, såväl organiska ämnen som kväveoxider,
minskad andel aromater, såväl bensen som bensenbildare,
minskad halt av tunga (högkokande) aromater, som kan innehålla
PAH,

- minskad svavelhalt för att förhindra lägre avgaskatalysatoraktivitet.

Oxygenater, alkoholer/etrar, bidrar i de flesta avseenden till att uppfylla
dessa önskemål. Minskad flyktighet betyder lägre halt av framför allt
butaner/butener i bensinen och därmed förlust av kolväten med höga
oktantal. Oxygenaterna kan genom sina mycket höga oktantal kompen-
sera förlusten och dessutom förstärka oktantalet i det lägre kokpunkt-
området, där det annars vanligen är lågt. I ren form har ETBE ett litet
försteg framför MTBE genom något högre oktantal och lägre flyktighet,
som medger mindre reduktion av prisbilliga butaner. Etrarna har i detta
avseende ett stort försteg framför alkoholerna, som ökar bensins flyktig-
het och kräver stor reduktion av basbensinens flyktighet för att bland-
ningen skall kunna uppfylla värdena för det färdiga drivmedlets speci-
fikation.

Eterifiering av bensinens lätta olefiner, främst butener och pentener,
minskar flyktigheten och eliminerar de för ozonbildningen mest reaktiva
kolvätena. I detta avseende har dock MTBE försteg framför ETBE och
högre etrar genom att näst metanol vara en komponent med lägst reak-
tivitet (figur 2).
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3.4.5 Oxygenater minskar hälsovådliga utsläpp

Närvaro av oxygenater i bensin har visat sig medföra förbättrad och full-
ständigare förbränning, vilket ger lägre halt hälsovådliga ämnen i av-
gaserna (se 2.7) och viss förbättring av motorns verkningsgrad. Priset för
detta kan dock för bilar med katalysatorrening vara någon ökning av kvä-
veoxidutsläppen vid höga inblandningar. Av denna anledning har in-
blandningen i Kalifornien t v begränstas till att motsvara högst 2,2 vikt-%
syre (riktvärde 2,0 %).

Önskvärd minskning av halten aromatiska kolväten, som har höga ok-
tantal, möjliggörs genom att oxygenaterna inte är aromatiska och har
mycket höga oktantal. Detta möjliggör dessutom att reformeringen (pro-
cess som omvandlar kolväten med låga oktantal till bl a aromater) i raf-
finaderiet, som är främsta källan för bensinens aromater, inte behöver
drivas så hårt, vilket minskar omvandlingsförlusterna i detta steg (nack-
delen med detta är minskad vätebildning, vilket kan nödvändiggöra
kompenserande väteutvinning/produktion).

Införandet av utifrån kommande oxygenater (minst alkoholdelen)
medför minskat volymbehov av basbensin vid oförändrad marknad.
Behovet av krackning av tunga oljor minskar då något och leder i
slutändan till minskat intag av råolja till raffindariet. Mindre sträng
krackning medför också lägre aromathalt i krackbensinen och lägre
förluster i detta steg.

Oxygenaterna innehåller mycket låg halt av svavel, då alkoholdelen
tillverkas som praktiskt taget svavelfri produkt.

3.4.6 Krav på oxygenater i USA

Ovannämnda förhållanden har i USA, av hälso- och miljöskäl, lett till
lagstiftning (Clean Air Act Amendment 1990) innebärande obligatorisk
inblandning av oxygenater. Dels skall i ett "Oxygenated Fuels Program"
bensinen innehålla oxygenater motsvarande minst 2,7 vikt-% (Kali-
fornien max 2,2 %) under vinterperioden (4 -7 månader i olika stater) i de
områden som inte uppfyller luftkvalitetstandarden för kolmonoxid
(starttidpunkt nov. 1992), dels skall i ett "Reformulated Gasoline Pro-
gram" oxygenathalten i bensinen vara minst 2 vikt-% året runt i områ-
den som inte uppfyller den federala luftkvalitetstandarden för ozon
(startidpunkt jan. 1995). Andra områden kan frivilligt välja att införa
samma bestämmelser, "opt-in". Tillsammans med logistiska skäl kan
detta leda till att ända upp mot 80 % av USA's bensin kan komma att
utgöras av reformulerad bensin.
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Målet för den amerikanska lagstiftningen är att på kort sikt (1997) minska
oxidantbildning och utsläpp av air toxics med 15 % och på något längre
sikt (2000) med 25 % utan ökade NOx-utsläpp.

3.4.7 Boom för etrar/MTBE

Med dessa förutsättningar kan det framtida behovet (räknat som MTBE)
illustreras av diagrammet i figur 3 med reservationen att inga andra
länder inför liknande program som i USA (CEC 1993). Ny MTBE-kapa-
citet (inklusive andra etrar och alkoholer) utöver vad som är känd som
beslutade eller planerade projekt fram till 1997 behövs uppenbarligen.

3.4.8 Europa och MTBE/ETBE m fl

I Västeuropa har som nämnts oxygenater använts som oktantalshöjande
bensinkomponenter sedan länge och ökad användning förväntas som
följd av nedtrappningsprogrammen för blytillsatser i alla länder. Någon
lagstiftning om obligatorisk användning (som i USA) finns inte men
frågan diskuteras inom EG och kan resultera i att ekonomiska incitament
via differentierad beskattning införs för att påskynda utvecklingen mot
en "renare" bensin (Jörgensen 1992). En sådan kan komma att innehålla
oxygenater, som är mer verksamma i europeisk bilpopulation (se 2.7)
med ännu stort inslag av bilar utan katalytisk avgasrening än i ameri-
kansk bilpopulation. Ökad oxygenatanvändning kan vara en indirekt
följd av andra krav på bensinen såsom maximerad aromathalt.

I två länder marknadsförs redan oxygenathaltig bensin med miljö-/hälso-
argument. Ca 80 % av all bensin i Finland håller nu 11 vol-% MTBE
(fossil; ~ 2 vikt-% syre). I Frankrike har Total och Elf Aquitaine börjat
marknadsföra oxygenathaltig bensin, varav en med bio-ETBE.

Oxygenatinblandningen inom EG styrs av EG-direktiv, som anger att
marknadsföring av bensin med högst 2,5 vikt-% syre inte får förhindras
och nationellt får högre halter användas efter godkännande i norm. Vid
halter över 3,7 vikt-% syre måste detta anges på pumpen. I Tyskland har
en gräns på 2,8 % godkänts i DIN-standarden för att möjliggöra
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inblandning av upp till 15 vol-% MTBE. I Sverige anger standarden högst
2 vikt-% syre.

3.4.9 Skattedifferenser nödvändiga för bio-alkoholer/etrar

Ett förslag till miljöklassning av bensin har lagts fram i Sverige (SNV
1993) och innehåller samma syregräns. Man har däri också pekat på
skattelättnader för bio-etanol och bio-metanol, d v s dessa baserade på bio-
massaråvara, som medel att främja användningen av dem och minska
trafikens utsläpp av fossil koldioxid. Etrar tillverkade med bio-alkoholer
måste då också ingå. Inom EG föreligger förslag om att biobaserade oxy-
genater inte skall ha högre skatt än 10 % av den som gäller för oljebasera-
de drivmedel. I Frankrike finns redan ett beslut, som undantar biodriv-
medel från beskattning fram till 1997, då EG-regler bedöms ha kommit.

3.5 Hälso-/Miljöeffekter

3.5.1 Lukt

Alkoholer och etrar är färglösa vätskor med karakteristiska lukter, som
för MTBE anges som terpentinlik. För övriga etrar saknas information.
Lukt- och smaktröskeln för MTBE i vatten anges vara 0,7 ppm (Piel 1989).
Alkoholers lukt bestäms av de denatureringsmedel som föreskrivs för
teknisk etanol, och liknande märkning behövs också för motormetanol
för att minska förväxlingsrisken. MTBE's lukt slår igenom vid inbland-
ning i bensin över en halt på ca 6 vol-%.

3.5.2 Alkoholer/etrar försämrar inte bensinens hälsoeffekter

Alkoholerna har välkända toxiska effekter. Metanol klassas som gift på
grund av dess höga giftighet vid förtäring. LD50 anges till 13 g/kg
kroppsvikt för råtta (för etanol 14 g/kg) men är för människa betydligt
lägre. Vid inandning anges arbetshygieniskt nivågränsvärde (8 h) till 200
ppmv (260 mg/m3) och korttidsvärdet till 250 ppmv. För etanol är nivå-
gränsvärdet 1000 ppmv (1900 mg/m3). Varken metanol eller etanol
bedöms ha några allergena eller genotoxiska effekter.

Data för etrarna fät representeras av MTBE's (Kemi 1988), då inga värden
varit tillgängliga för övriga. Aktuella etrar har svaga narkotiska effekter,
som är orsaken till deras akutgiftighet. (Dietyleter användes som bekant
tidigare medicinskt som bedövningsmedel.) MTBE irriterar ögon, hud
och andningsorgan men inga signifikanta toxikologiska effekter har i
studier funnits ens vid upprepad exponering. Arbetshygieniskt nivå-
gränsvärde är för MTBE 50 ppmv (180 mg/m3) och korttidsvärdet 75
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ppmv. LC50 anges till ca 100 mg/l, d v s ett mycket högt värde lån^i över
vad som kan förekomma vid hantering. LD50 är för råtta >4 g/kg
kroppsvikt, och MTBE bör således i likhet med metanol inte förtäras.

MTBE har vid vissa mutationstester kunna ha dosrelaterad mutagen
effekt (höga dosnivåer) men visade ingen effekt vid Arnes1 test. MTBE
har i utförda studier inte visat sig vara teratogent (fosterskadande) eller
ha effekter på fertilitet och reproduktion. Samtidigt måste konstateras att
underlaget för bedömningen, att MTBE inte uppvisar några allvarliga
hälsoeffekter utöver en svag narkotisk verkan, är magert för att tillåta
slutlig bedömning, och långtidsdata saknas. Inga rapporter finns om
effekter på människa efter långtidsexponering.

3.5.2 Komplettering av hälsotester med MTBE

Även om bedömningen ändå gjorts att användningen av MTBE som
bensinkomponent inte ger någon ökad risk så finns ännu något fråge-
tecken efter rapporter från Alaska, där det tillämpade "Oxygenated Fuels"
-programmet senaste vinter givit upphov till klagomål över illamåenden
mm från utsatta grupper (taxichaufförer, bensinstations-personal), vid
användning av MTBE-inblandad bensin, och halter av MTBE i blodet
kunde mätas. Om körning under mycket kalla förhål-landen kan ge
sådana effekter och relateras till MTBE är föremål för nya studier. Hos US
EPA (naturvårdsverket i USA) synes raan vara skeptisk till sådana sam-
band och senaste undersökningsresultat tillskriver inte MTBE någon häl-
sofara för människa (Wilson 1993). En kanadensisk rapport har nyligen
publicerats (Environment Canada 1993) med slut-satsen att MTBE bedöms
inte kunna medföra några negativa hälsoproblem för människa.

3.5.3 Mindre miljöpåverkan av alkoholer/e trär

Alkoholer och etrar, åtminstone metanol och MTBE, har lägre fotoke-
misk reaktivitet i atmosfären än de flesta kolväten (figur 2) och särskilt i
jämförelse med lätta olefiner. Eterifiering av dessa medför mindre ozon-
bildning.

Spill av alkoholer till mark och vatten har snabbare övergående effekter
än spill av kolväten. Till detta bidrar alkoholernas vattenlöslighet och
snabba biologiska nedbrytning. Prov med vattenorganismer visade att
inblandning av MTBE inte medförde någon ökad akut toxicitet för dem.
För fiskar anges (Kemi 1988) för MTBE i vatten L-Q: 1 g/l, d v s ingen
mätbar effekt vid denna koncentration. För alkoholer anges LC50 10-25
g/l men med högre effekt vid ökande längd på kolvätekedjan, d v s
metanol tolererades bäst.
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MTBE har uppgivits vara svårnedbrytbar i t ex biologiska reningsverk för
avloppsvatten och skulle då avlägsnas från vattnet i luftningsbassäng-
erna och hamna i atmosfären för fotokemisk nedbrytning. Etrarnas
reaktivitet i atmosfären har berörts ovan. Andra uppgifter (Bott 1992)
tyder dock på att med acklimatiserad mikroorganismflora i det aktiva
slammet sker nedbrytning. Under anaeroba förhållanden synes ingen
nedbrytning ske till skillnad mot alkoholerna (Suflita 1993).

3.6 Hantering/Lagring av oxygenathaltig bensin

3.6.1 Alkoholer - ingen lagring på vattenbädd

Bensindistributionssystemet anses som vått, d v s ansamlingar av fritt
vatten förekommer och bensin lagras i bergrum på vattenbädd.
Alkoholernas (metanol och etanol) obegränsade löslighet i vatten kan
medföra problem med vattenupptagning i distributionssystemet och
lagring i bergrum direkt på vattenbädd är utesluten.

Erfarenheterna (SDAB 1986) från distribution av alkoholhaltig bensin
efter blandning vid utlastning från depå är gynnsamma såtillvida att,
sedan systemet väl är uppstartat och befintligt vatten absorberats, håller
sig det torrt om det blott skyddas för direkt inträngning av flytande
vatten. Normalt kondens och med bensinen medföljande mindre
vattenkvantiteter absorberas och bortföres kontinuerligt utan men för
produkten, vars vattentoleransförmåga är förhöjd genom alkohol-
närvaron.

3.6.2 Sjötransporter

Sjötransportförsök med alkoholblandad bensin avslöjade att punkterna
där mindre mängder vatten kom in var från vattenfyllda ledningar vid
själva lastningen och lossningen av fartyget, men inte under sjöresan.
Sjötransport av vattenkänsliga produkter, t ex flygbränsle, sker redan på
betryggande sätt med garantier från redarna. Erfarenheter från import av
metanol med tankbåt styrker detta.

3.6.3 Ovanjordslagring

Lagring i tankar med enbart flytande tak är sannolikt inte möjlig utan
dessa måste kompletteras med fast tak. Större mängder vatten i kontakt
med en alkoholhaltig bensin kan leda till att den separerar i två faser, en
alkoholrik vattenfas och en bensinfas med låg halt av alkoholen. Alko-
holer för inblandning i bensin måste därför vara nästan vattenfria, för
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metanol har tidigare diskuterats en högsta vattenhalt på 0,15 vikt-% och
för etanol 0,5 vikt-%.

Bensin löser vatten i mycket ringa grad (50-200 mg/lit.) beroende på
temperatur och bensinsammansättning (främst aromathalt). Bensin-
kolvätenas löslighet i vatten är av samma storleksordning men varierar
från <1 mg/lit. för butan till ca 600 mg/Ut, för bensen vid 20°C. Vattenfri
etanol och högre alkoholer kan i alla praktiskt förekommande fall full-
ständigt lösas i bensin. Vattenfri metanol har begränsad löslighet i låg-
aromatisk bensin (<20 vol-%) vid mycket låga tempera-turer (-20°C).
Lösligheten förbättras i närvaro av högre alkoholer.

Alkohol-bensinblandningar har betydligt större löslighet för vatten än
ren bensin och den ökar med stigande temperatur, alkoholhalt och
bensinens aromathalt. En bensin med t ex 26 vol-% aromater kan,
blandad med 5 vol-% etanol, lösa ca 1400 mg/lit. vatten vid -25°C och
samma bensin med 5 vol-% metanol/TBA (1:1) ca 800 mg/lit.

3.6.4 Etrar - bergrumslagring

Etrarna har viss löslighet i vatten (tabell 1), lägre ju längre kolkedjan är,
och vatten löses i etrarna i högre grad än i bensin. Eterhaltig bensin
kommer att kunna ha förhöjda halter vatten och förluster av eter till en
fri vattenfas kommer att ske. Detta gör att lagring av eterhaltig bensin i
bergrum med rörlig vattenbädd har hittills undvikits med hänsyn till
möjliga förluster och förorening av utpumpat vatten.

Förlusten beror på fördelningskoefficienten för etern mellan bensin och
vatten (för MTBE har värden mellan 11 och 24 rapporterats) och på vo-
lymsförhållandet mellan dem. Dynamiken för inställelse till jämvikt är
dock i dessa stora lagringsvolymer okänd och måste undersökas. Den
kommer att vara beroende av omsättningen i lagret, d v s lagringstiden,
och det sätt som vatten läcker in i lagret. Det kan förmodas att inställelsen
till jämvikt knappast kommer att hinna ske vid måttliga lagringtider,
d v s förlusterna motsvarar inte lösligheten i vatten. De högre etrarna
som t ex ETBE ger troligen betydligt mindre förluster än MTBE.

Inblandning av "våt" MTBE kan ge upphov till grumlig bensin, som
fordrar längre tid för klarning genom sedimentering (Muth 1993) eller
förhöjd tillsats av "dehazing"-additiv (motverkande slöjbildning). I
laboratorieförsök visade sig så låg vattenhalt som 0,35 vikt-% i MTBE
kunna ge grumlingsproblem vid blandningen. Praktiskt syner, dock
närvaro av fri vattenfas i mindre mängder i tankar kunna tolereras,
även om detta inte är något idealiskt. Bensinen bör inte vara mättad
med vatten, då detta kan leda till problem senare i hanteringen vid t ex
temperaturändringar.
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Etrarna får vid framställningen mycket låg vattenhalt (tabell 2) och bör
vid transport och lagring ta upp så litet vatten som möjligt men någon
generell, tolererbar gräns finns inte angiven.

3.6.5 Etrar kräver begränsad vattenomsättning

Lagringssättet för eterinnehållande bensin beror på vattenomsättningen,
som bestämmer förluster och föroreningsgrad. Lagringen synes kunna
ske i tankar med flytande tak, i varje fall med de krav på låga avdunst-
ningsförluster, som finns i dag och kan uppfyllas genom användande av
dubbla tärningar. I den bergrumslagring som sker vid några depåer,
särskilt i Stockholmsområdet, är dock vattenomsättningen för stor, då
bergrummen alltid är belägna under grundvattennivåen och kontinu-
erlig inläckning sker. Vid bensinlagring används mestadels vatten för att
för att lyfta bensin (rörlig vattenbädd) så att rummen är helt vätskefyllda
för att eliminera risken med explosiva bensin-luft-blandningar, och vid
fyllning av bensin måste stora vattenvolymer pumpas ut till vattenre-
cipient (i fallet Stockholm Saltsjön).

3.6.6 Buffra och återanvända utpumpningsvatten

Frågan om hur bergrum skall kunna användas även för lagring av
vattenkänsliga produkter har varit uppe många gånger och flera lösning-
ar har provats (inklädnad av bergrum, lagring i "påse", fristående cister-
ner) dock utan att något sätt för konkurrenskraftig, storskalig lagring
slagit igenom. En ökande användning av oxygenater, särskilt etrar, gör nu
frågan högaktuell. Ett förslag som är värt att ingående utreda och prova
är om reservkapacitet i bergrum (eller tankar ovan jord) kan utnyttjas för
att buffra utpumpningsvatten för att sedan användas vid för inpumpning
vid utlastning av bensin från bergrummet. Förutsättningen för detta sy-
nes vara att inläckningsvattnet kan kontrolleras så att avblödningen kan
hållas låg, annars måste reningsteknik för detta vatten införas. Sådan
finns (Bott 1992) men är oprövad i detta sammanhang och har ej närmare
studerats vad beträffar kostnader.

3.6.7 Idéer för bergrumslagring av vattenkänsliga produkter

För närmare 15 år sedan gjordes en idéinventering och -värdering för
lagring av metanol i bergrum (Scandiaconsult 1979/1982). De möjliga
lösningarna innefattade lagring i rimligt avtätade och inklädda bergrum
(gummiduk alternativt stål-betongelement) ovan grundvattennivån och
lagring i klocka med spärrskikt på vattenfasen under grundvattennivån i
jämförelse med konventionella ovanjordslager i kolstålscisterner av
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olika storlekar. Dessa arbeten borde fortsättas och ev utmynna i praktiska
prov i uppförstoringsbar skala. Detta diskuteras i bilaga 2 (Scandisconsult).

Kan inte frågan om lagring i bergrum klaras, återstår alltid möjligheten
att göra inblandningen vid utlastning från depå såsom praktiseras för
dosering av vissa vattenkänsliga additiv och som praktiserades vid OK
Stockholms distribution av etanolhaltig bensin. Sådan inblandning
innebär dock ett nytt distributionssätt med ändrat ansvar för det slutliga
drivmedlet.

3.6.8 Alkoholer/etrar - giftiga, brandfärliga produkter
av klass 1

Både aktuella alkoholer och etrar är brandfarliga varor av klass 1 (flarn-
punkt under +21°C) och måste hanteras på samma sätt som bensin.
Alkoholerna har relativt hög flampunkt, +11 ä 12°C, och skulle vid
sommartemperaturer kunna bilda explosiva gasblandningar med luft i
slutna rum (bensin och etrar ger för "feta" blandningar för att kunna
antändas utom vid extremt låga temperaturer). Trots detta användes
vanligen inte inertgas (kvävgas, syrefattig rökgas) vid hanteringen i
produktionsanläggningar och vid transport och efterföljande lagring. I
stället vidtas åtgärder för att minska antändningsrisken på samma sätt
som för bensin.

Speciella problem med alkoholerna är dels att metanol (liksom bensin)
är klassad som gift och f n inte längre har dispens från hanteringsföre-
skrifterna som bensin har, dels att det finns särskild lagstiftning för
teknisk etanol (teknisk sprit, lag 1961:181). Hanterare av teknisk sprit
skall ha tillstånd av Läkemedelsverket och står under dettas kontroll,
som är avgiftsbelagd. Etanolen måste förvaras och hanteras under lås
eller plombering.

Teknisk sprit måste vara denaturerad på godkänt sätt. Detta sker som till
exempel för etanolen till Sl/s stadsbussar genom tillsats av 3 vikt-%
denatureringsmedel bestående av 0,5-2 % MTBE och 1-2,5 % iso-butanol
förutom tillsatsen av 2,8 vikt-% tändförbättrare (Id's Avocet™, ett
alkynitrat). Metanol bör på grund av förväxlingsrisken med etanol
märkas på avvikande sätt med färg-, lukt- och eventuellt smakämne (i ppm-
mängder).

3.6.9 Alkoholer kräver anpassning av material

Både metanol och etanol hanteras i utrustning av kolstål, medan an-
vändning av metaller som magnesium, aluminium, zink och vissa
legeringar bör undvikas. Det finns dock exempel på aluminiumtankar på
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lastbil som använts för transport av metanol under årtionden utan
problem.

Vid införande av alkoholer i ett befintligt distributionssystem för bensin
eller dieselolja kan materialproblem uppstå, då skyddssystem mot korro-
sion i form av färg- eller plastbeläggningar, galvanisering eller katodiska
system med offeranoder valts med tanke att vätskan består av kolväten
med fri vattenfas. Redan vid låga alkoholhalter i bensin kan påverkan
av sådana, äldre system uppkomma. En gräns på 3 vol-% metanol eller
5 vol-% etanol i bensin har satts i Europa för hantering i de befintliga
systemen (och äldre, befintliga bilars bränslesystem) för att undvika pro-
blem. Tekniskt sett är det ingen stor eller kostnadskrävande åtgärd att
vid nybyggnader eller underhållsrenoveringar göra systemen alkohol-
kompatibla men fördyrande vid övergång till alkoholer i befintliga
system. Föreskrift om alkoholkompabilitet är därför en kostnadsbe-
sparande, förebyggande åtgärd vid nybyggnader och renoveringar.

3.7 Testresultat med etrar/Alkoholer i bensin - avgas-
/Avdunstningsutsläpp

3.7.1 Alkoholer/etrar minskar utsläppens miljö- och hälso-
problem

Förändringar av bensinens sammansättning har påbörjats för att minska
hälso- och miljöproblem genom försurning/övergödning (svavel- och
kväveoxider), växtskadande gaser (marknära ozon, svavel- och kväve-
oxider), hälsovådliga gaser (ozon, kväveoxider, aldehyder, bensen, ole-
finer, PAC) och ozonskikt-påverkan i stratosfären (dikväveoxid, freoner).
Ny faktor, som mer betonas i Europa, är växthuseffekten och möjlighe-
terna att minska denna genom användande av drivmedel med biomas-
saursprung. Marknära ozon är inte ett primärt utsläpp utan bildas av
utsläppta organiska ämnen och kväveoxider. Användning av oxygenater
i form av alkoholer eller etrar som bensinkomponenter har då visat sig
vara ett medel för att minska flera av dessa problem.

Underlaget för att bedöma resultat av reformulering av bensin har kom-
mit fram främst genom det mycket omfattande undersökningsprogram,
som genomförs av amerikansk bil- och oljeindustri i samarbete (Auto/
Oil). Då den amerikanska bilpopulationen huvudsakligen består av kata-
lysatorförsedda bilar med genomsnittligt större motorer än i Europa
speglar resultaten mer kommande nya bilar och de är inte utan vidare
direkt överförbara på dagens europeiska population. Denna består ännu
till ca 2/3 av förgasarbilar utan katalysatorer. Obligatorisk övergång till
katalysatoranvändning i alla nya bilar har först nyligen påbörjats, även
om den i några länder startade tidigare under andra halvan av 80-talet.
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Andelen katalysatorförsedda bilar i Västeuropa är innu <20 %. För denna
kategori torde de amerikanska resultaten vara väl tillämpbara.

3.7.2 Behov av Auto/Oil- program i Europa

Undersökningar av effekterna av reformulering av bensinen för dagens
typiska bilpark i Europa är mycket begränsat och omfattar oftast ett fåtal
bilar och flera samtidiga ändringar av bensinsammansättningen, som
inte gör studium av enskilda parametrar möjlig. Ett större, systematiskt
upplagt undersökningsprogram diskuteras dock inom EG i överlägg-
ningar med bil- och oljeindustri (EC 1993) men har ännu inte kommit till
utförande.

För att rätt kunna bedöma förändringars miljö- och hälsoeffekter är det
nödvändigt att veta utsläppens fördelning på olika kemiska föreningar
och inte bara den totala utsläppta mängden (reglerade utsläpp) såsom
hittills varit det brukliga mätsättet. För bedömning av växthuspåverkan
är givetvis kunskap om drivmedlens råvaruursprung nödvändig.

3.7.3 ETBE minskar ångtryck och avdunstning

Minskning av avdunstningsutsiäpp kan enkelt ske genom att bensinens
flyktighet, mätt som RVP, sänks genom lägre iblandning av butaner och
andra fraktioner innehållande lättflyktiga kolväten. Marknadsbensinen
har haft en tendens till allt högre flyktighet jämfört med certifierings-
bensin, vilket förvärrat ozonbildningen på flera håll.

Det är emellertid inte bara en minskning av avdunstad mängd som är av
betydelse utan också avdunstade ångors reaktivitet betr ozonbildning i
atmosfären. I bensinen är det framför allt lätta olefiner med 4 - 6 kolatom-
er i kedja som har stor potential för ozonbildning (figur 2). Avlägsnande
av dessa, t ex genom eterifiering, minskar denna potential betydligt.

Tillsats av alkoholer höjer bensinens flyktighet, för etanol typiskt ca
7 kPa, för metanol drygt 20 kPa och för metanol/TBA (1:1) ca 14 kPa.
Denna flyktighetsökning är en nackdel för alkoholerna även om effek-
terna åminstone delvis motverkas av lägre reaktivitet för ångorna genom
anrikning av de mindre reaktiva alkoholerna • ångfasen. Skall ökningen
för den färdiga bensinen undvikas måste basbensinen vara mindre flyktig
och innehålla mindre av flyktiga kolväten. Detta visas av data, som EPA
sammanställt och återges i tabell 4.

Etrarna ger inte nackdelen av flyktighetsökning (tabell 1). MTBE påver-
kar vid inblandning endast RVP obetydligt (beroende på bas-bensinens
sammansättning) och ETBE och högre etrar minskar RVP och tillåter
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TABELL 4.

Evaporative voc Technology-Specific Effects
Percent Change from Gasoline

1001 Share
(no commlncfllna)

Diurnal

Carbureted
Fuel Injected

Hot soak

Carb.
F.I.

501 Share
(max commlnqllnqi

Diurnal

Cacb
F.I.

Hot soak

Carb.
F.I.

10» Ethanol Blends:

11, 5 RVP Base
Same RVP

-9,66
-9,66

+14,85
-5, ?0

+20,97
+33,92

+18,18
• 1,57

RVP+0.76

+80,1
+122,2

+35.28
+20,18

+96,21
+144,9

+39,57
+24.97

9,0 RVP
same RVP

-9,66
-9,66

+14,85
-5,70

-2.39
-3.32

+16,20
+0,30

Base
RVP.JO.7 6

+41,13
+42,67

+25,52
+34,01

•51,72
+55,10

+28,47
+42,36

3,7» oxygen Methanol/coXsolvent
Blends:(percent change Including
reactivity adjustment)

11.5 RVP
Same RVP

-18,79
-18,79

-3.19
-12.20

+28,60
+ 50,69

+ 6,90
+0,05

Base
RVP+0,76

+61.89
• 99,76

+12,45
+11,90

+111,4
+189,1

• 24,93
•2S.92

9.0 RVP Base
Same RVP

-18,79
-18,79

-3,19
-12,20

-2,94
-1.64

-1,69
-6,25

RVP+0,76

+26,88
+28,26

+ 3,37
• 24,77

+ SS,94
+ 68,28

+12,33
+48,66

11» MTBE
(Peccant
base RVP)

'•1
+ 1

+ 12
-1

Blends:
change, matched to any

,78
,78

,82
,90

These effects Include adjustments for greater molecular weight
and lower number of carbons/gram relative to gasoline vapor.
For hot soak, adjustments for molecular weight are not used,
but for carburated vehicles an adjustment for distillation
(» evap at 160 F) is Included.



därigenom högre inblandning av lättflyktiga kolväten, vilket höjer etrar-
nas värde som bensinkomponent.

3.7.4 ETBE inkörsporten till bio-komponenter i bensin

Förutom den möjlighet till minskning av ozonbildningspotentialen som
oxygenaterna, främst etrarna, ger, påverkas även utsläpp av hälsovådliga
ämnen såsom bensen i avdunstade ångor dels genom att de späds ut i
bensinen, dels genom att halten av dem ytterligare kan minskas genom
mindre starkt utnyttjande av aromatbildande reformerings- och kracknings-
processer. Konsekvenserna av detta för avdunstnings-emissionerna av
bensen synes inte vara klart demonstrerade.

Vinsten av förändringar genom reformulering av bensinen blir själv-
fallet större i den europeiska bilpopulationen, som till större delen ännu
inte har avdunstningsskydd i form av kolkanistrar och därför har mång-
falt större massutsläpp genom avdunstning än den amerikanska bil-
parken.

Oxygenaterna kan också vara inkörsporten för att

dels minska transportsektorns ensidiga oljeberoende genom att
de kan vara baserade på andra råvaror,
dels angripa koldioxidproblemet genom att på sikt kunna baseras
på förnyelsebara bioråvaror.

På kort sikt är ETBE den bästa möjligheten, då vissa kvantiteter bio-etanol
redan finns på marknaden. På längre sikt beror tillgången av bioalkoholer
på nybyggnad av anläggningar. Etrarna kommer dock alltid att vara delvis
fossilbaserade (kolvätedelen).

3.7.5 Dokumenterade avgasutsläpp med MTBE och andra
oxygenater

Avgasutsläppens förändringar genom reformulering av bensinen, inklu-
sive användning av oxygenater, är mer ingående belysta. Typiskt har det
visats att minskningar av massutsläppen av de reglerade ämnena (CO,
oförbränt, kväveoxider) i storleksordningen 5-30 % är möjliga genom
förändrad användning av kända raffineringsprocesser. Alla förändringar
kan dock vara svåra att uppnå samtidigt.

En fullständig bild av möjliga förbättringar kräver mer detaljerad kun-
skap om avgasernas sammansättning, då flera icke önskvärda föreningar
identifierats som t ex gasformiga olefiner (eten, propen, butener), buta-
dien, bensen, form- och acetaldehyd, PAC, kvävedioxid och dikväve-oxid
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med konsekvenser för ozonbildning, akut och långtids hälsopåverkan
och växthuseffekt.

I Auto/Oil-undersökningarna har effekterna av etanol, MTBE och ETBE
som bensinkomponenter studerats (Auto/Oil 1991). I Europa har mer
begränsade studier av effekterna av MTBE, ETBE och metanol/TBA
utförts med mestadels bilar utan katalysatorer. I de fall moderna bilar
med sådana varit provfordon är dock överensstämeisen med Auto/Oil-
undersökningarna god.

Exempel på resultat från europeiska undersökningar visas för de regle-
rade emissionerna i figur 4 (Jemma et al, Ricardo 1992) för förgasarbilar
vid jämförelse av normal Eurograde-bensin (RON 95) med en lågaro-
matisk (28 %) bensin innehållande 11 vol-% MTBE (ARCO's i Kalifor-
nien marknadsförda bensin EC-P). I dessa undersökningar erhölls minsk-
ningar av alla reglerade ämnesgrupper, även NOx. Detta senare erhölls
inte med en bil med insprutningsmotor eller sådan med katalysator. En
annan undersökning (Dawson et al 1992) visade liknande resultat också
för en bensin med 5 vol-% etanol inblandad (figur 5). En tredje under-
sökning (den Otter et al, Shell Europa 1993) gav också liknande resultat
för reformulerad bensin med MTBE men utan skillnad mellan motorer
med olika bränslesystem.
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FIGUR 4. Regulated Emissions
European Non Catalyst Cars

% Change in emissions

- 2 0 -

HC NOx

Source: SAE 922377
The results show emissions from EC-P compared to a RON 95 gasoline
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3.7.6 Finland provar både MTBE och ETBE

I finska undersökningar (Kivi et al, Neste/VTT 1992) med bilar utan och
med katalysator och med konventionell respektive MTBE-, ETBE- och
ETBE/etanol-haltig bensin (tabell 5) visades dels att att motoreffekten inte
påverkades och verkningsgraden förbättrades drygt 2 %, dels att startbar-
het och körbarhet vid låga temperaturer (ned till -25°C) var bättre än med
konventionell bensin . Vidare minskades CO- och oförbränt-utsläppen
vid normal temperatur 5-30 %, medan minskningen var något lägre vid
låga omgivningstemperaturer. NOx-utsläppen påverkades endast litet åt
båda hållen. I undersökningarna ingick fältprovningar med bilar b*de
med och utan katalysator. I standardprov över motorns renhet efter pro-
ven gav den oxygenatfria och MTBE-haltiga bensinen bättre och accep-
tabla resultat än ETBE- och etanolhaltig bensin. Drivmedel B i tabell 5 är
den enda i stor skala marknadsförda och i ett första steg reformulerade
bensinen med i vissa stycken angiven sammansättning i Europa.

Det kan inte bestämt sägas hur representativa resultaten i de ovan
nämnda undersökningarna är för hela den europeiska bilparken då de
varit alltför begränsade till omfånget.

3.7.7 Specif icering av utsläppen ger tydligare bild

Större och klarare skillnader mellan olika drivmedelsformuleringar
anses vid studium av den detaljerade sammansättningen av avgaserna
och deras ozonbildningspotential och toxicitet. Reformuleringarna
innebär att de fotokemiskt mest reaktiva kolvätena ersätts och avduns-
tade ångor får lägre ozonbildningspotential. Avgasernas halt av reaktiva
olefiner och aldehyder ökar till följd av skiftning från aromatiska kol-
väten till iso-paraffiniska och av införande av oxygenater samtidigt som
hela oförbräntdelen kan ha lägre reaktivitet. Summan kan bli oföränd-
rad eller något ökad specifik ozonbildningsförmåga (g ozon per g massut-
släpp) men ändå något lägre ozonbildning p g a de lägre massutsläppen.

3.7.8 Sänkning av bensenhalt

De cancerogena, toxiska gasformiga utsläppen (bensen, 1,3-butadien, form-
och acetaldehyd) så som de definieras (air toxics) i USA domineras med
dagens bensin av bensen. I Sverige bedöms också eten och propen
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TABELL 5.

Properties of test gasolines

SAE 922379

FUEL

OXYGENATE
% vol

OXYGEN % Mt

RON

MON

DENS, kg/m1

RVPkPa

VAPOUR
LOCK INDEX

SULPHUR
ppm

AROMATICS
%vol

OLEFINS %vol

BENZENE %wt

DIST.(D86)
% evap @ °C
IBP
.10
20
30
40
50
60
70
80
90
95
FBP

A

NONE

-

97.1

85.2

753

78

1042

330

41.3

8.8

3.1

22
34
45
£8
74
89
104
121
137
153
163
186

B

MTBE
11

2

97.2

85.7

749

66

912

400

302

11.7

2.1

29
47
55
64
74
86
102
119
136
152
162
184

C

ETBE
13

2

97.5

86.5

747

66

883

360

28.6

11.4

2.1

34
50
59
68
79
89
101
115
134
152
162
184

D

ETBE
17

2.7

98.3

86.5

747

64

858

350

27.5

10.9

2.0

28
50
60
69
78
87
97
112
132
150
161
186

E

ETBE/EtOH
13/2

2.7

747

67

350

28.0

11.2

2.1

, Kivi (UesU) efa I

42



ingå i denna grupp och de är dominerande för bilar utan katalysator.
Dennas förmåga att reducera aromater och speciellt bensen är dock sämre
än för andra kolväten och oxygenater, varför bensen blir den domine-
rande komponeten av gasformiga air toxics från kataiysatorförsedda bilar.
Tas dessutom hänsyn till den relativa toxiciteten för de olika ämnena,
vilken är högst för butadien och näst högst för bensen och lägre för alde-
hyderna och olefinerna, framstår bensen än mer som den viktigaste kom-
ponenten att minska. CARB anger följande relativa vägningsfaktorer för
sammanlagd bedömning:

1,3-butadien: 2, bensen: 0,18, formaldehyd: 0,038, acetaldehyd: 0,0U.

Utsläppen av bensen beror till största delen på bensinens halt av bensen
och i något mindre grad av den totala aromathalten. Då oxygenaterna är
verksamma medel för att minska bensinens aromathalt medför deras
användning som bensinkomponenter en betydande minskning av ut-
släppens toxicitet trots att massutsläppen endast minskar litet och utsläp-
pen av olefiner och aldehyder ökar något, som figur 6 illustrerar (Jemma
1992). Olefinerna beror på summan av paraffiniska och olefiniska kol-
väten i bensinen medan butadien kan ha samband med olefinhalten i
bensinen. Figur 7 visar resultaten från den amerikanska Auto/Oil-
undersökningen med katalysatorbilar (Auto/Oil no. 5). De sammanlagda
massutsläppen minskar även här endast litet eller inte alls, medan de
vägda utsläppen ger större utslag.

3.7.9 Små skillnader mellan olika oxygenater - NOx-ökning
för etanol

Jämförelse mellan olika oxygenater (MTBE, ETBE, etanol) görs i Auto/Oil-
undersökningen (Auto/Oil no. 6) och visar att statistiskt säkerställda
skillnader mellan dem inte finns vad beträffar minskade utsläpp av
oförbränt och CO {figur 8). För NOx medför oxygenattillsats en viss
ökning men den är individuellt statistiskt säkerställd endast för etanol
(som dock användes till något högre syrehalt än med de båda etrarna).
Vid sänkt flyktighetsnivå (lägre RVP), vilket är troligt för framtida ben-
sin, kunde någon påverkan på NOx-utsläppen inte noteras.

Av air toxics (figur 9) kan inte någon skillnad ses för minskningen av
bensen och för butadien är ökning säkerställd endast för etanol men
ingen skillnad ses mellan de olika oxygenaterna. Ingen statistiskt säker
ökning av formaldehydutsläpp kunde konstatera och ingen skillnad
fanns mellan oxygenaterna. Den tidigare undersökningen (figur 6) hade
dock visat en ökning vid MTBE-tillsats, varför frågan om formaldehyden
är oklar. Avsevärd ökning av utsläpp av acetaldehyd erhölls vid använd-
ning av etanol och ETBE, medan den inte påverkades av närvaro av
MTBE.
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FIGUR 6. Unregulated Emissions
European Non Catalyst Cars

% Change in emissions

maximum

?rage

Source: SAE 922377
The results show emissions from EC-P compared to a RON 95 gasoline



FIGUR 7.

CHANGES IN EXHAUST MASS TOXIC EMISSIONS
DUE TO MTBE ADDITION

CURRENT AND OLDER VEHICLE FLEETS
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NOTES: 1. Values are result of adding MTBE to gasoline (15%).

2. Bars represent 95% confidence interval for individual
effects.
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FIGUR 8.

EFFECT OF OXYGENATES ON MASS EMISSIONS
RVP/OXYGENATE MATRIX, CURRENT FLEET
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FIGUR 9.

EFFECT OF OXYGENATES ON TOXIC EXHAUST EMISSIONS
RVP/OXYGENATE MATRIX, CURRENT FLEET
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Marknadsförutsättningar för etrar
i motorbensin

4.1 MTBE - vanlig bensinkomponent

Etrar i form av fossil MTBE har använts som en högvärdig bensin-
komponent på den svenska marknaden under mer än ett decennium.
MTBE har dels importerats av inhemska raffinaderier som en viktig
bensinkomponent och dels ingått i importerad färdig bensin. MTBE har bl
a hjälpt till att ersätta blyet som en oktantalshöjande komponent. Mäng-
den inblandning av MTBE har varierats utifrån den för tillfället mest
kostnadsoptimala produktionen och komponentbalansen.

4.2 Bergrumslagring hindrar MTBE

Företrädesvis har MTBE används för produktion av bensin som distri-
buerats via oljedepåer med cisterner placerade ovan jord. Bergrumslag-
rad bensin på s k vattenbädd har ej innehållit etrar eller alkoholer
(etanol).

4.3 Ökad användning av MTBE

Raffinaderierna förväntas att väsentligt öka användningen av MTBE för
att på ett kostnadseffektivt sätt möta nya krav på miljöklassad bensin.
Vissa raffinaderier kommer att finna det lönsamt med egen produktion
av MTBE på metanol. Leverantör och ursprung kommer att bestämmas
av ekonomiska faktorer. Metanol baserad på den fossila naturgasen har
väsentligt lägre kostnader än bioalternativ.

4.4 Kombination av MTBE/ETBE

För närvarande finns två produktionsanläggningar för MTBE i Europa
som efter modifieringar har provkörts för ETBE. Modifieringskostnaden
för en befintlig MTBE-anläggning är i storleksordningen upp till 50% av
anläggningskostnaden. Vid nyinvestering i en kombinerad MTBE/ETBE-
anläggning begränsas merinvesteringen till 5-10%. En sådan anläggning
kan kontinuerligt växla mellan MTBE och ETBE utifrån tillgång på rå-
vara och pris och komponentbehov.
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Riokonventionen samt nationella program för koldioxidbegränsningar
för trafiken har medfört att flera raffinaderier och MTBE-producenter
utvärderar modifieringsinvesteringar. Nya anläggningar kan förväntas
kunna producera fler än en eter.

4.5 Styrmedel för bio-etrar

Med nuvarande prissättning och styrmedel i Sverige är det ej lönsamt för
oljebolagen att leverera bensin som innehåller ETBE eller MTBE med bio-
massabaserat ursprung.

Blyfri bensin beskattas f n med kr 3,88 /liter plus moms (från 94-01-01 kr
4,04 plus moms enligt förslag). Etanol som blandas in i bensinen som en
ren komponent beskattas med kr 0,80/liter plus moms. Används däremot
samma etanol som komponent i ETBE beskattas den med kr 3,88/liter dvs
samma som för bensin. Etanol betingar ett världsmarknadspris på ca kr
2,75/liter och bensin ca kr 1,00/liter. Etanol som tillföres bensinen via
ETBE skulle vid den lägre skattesatsen vara lönsam för oljebolagen att
använda under vissa produktionsförutsättningar. Storleksordningen av
den ekonomiska fördelen kommer att variera väsentligt beroende på det
enskilda raffinaderiets balans på produktkomponenter.

4.6 Bio-etrar i bensin - samhällsekonomiskt CO2-alternativ

ETBE är en högvärdig bensinkomponent och kan under vissa produktions-
förutsättningar vara ett bättre samhällsekonomiskt alternativ än att
blanda in ren etanol i bensinen. Detta gäller på kort sikt dvs under den
period som den svenska tillverkningskapaciteten av etanol är begränsad.
I takt med ökad inhemsk produktionskapacitet av bio-alkoholer ändras
förutsättningarna och antalet användningsalternativ. Detta scenario är
således en överfasningsperiod inför en övergång till helt förnyelsebara
drivmedel.

4.7 Sammanfattning

Etrarna MTBE och ETBE är högvärdiga bensinkomponenter. MTBE har
använts under mer ett decennium. ETBE har hitintills ej kunnat kon-
kurera i pris p g a etanolens höga produktkostnad och beskattning. För-
väntade krav på begränsningar av koldioixidutläppen från trafiken kan
finna dellösningar genom att användning av ETBE i bensin införes.
Efterfrågan på ETBE kan påskynda uppbyggandet av planerad inhemsk
produktionskapacitet på etanol.
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Oljebolagen och bilindustrin rangordnar ETBE framför direktinblandning
av etanol som bensinkomponent förutsatt att långsiktiga styrmedel
införes. Den låga produktkostnaden för naturgasbaserad MTBE innebär
att den kommer att vara en dominerande internationell
bensinkomponent.

Egna bedömningar och
kommentarer

5 Egna bedömningar och kommentarer

I nedanstående punkter ges kompletterande egna bedömningar och
kommentarer, som inte helt baseras på dokumenterat underlag.

Det är viktigt att som nya komponenter kunna använda pro-
dukter, som är biandbara med andra produkter eller kan
användas omväxlande med befintliga för befintliga vagnparker
utan behov av omställningar av motorer.

Det är värdefullt att få till stånd en bas för inhemsk produktion
av bio-drivmedel/-komponenter för att kunna slutföra en ut-
veckling av ny teknik. I första hand gäller det etanol ur biomassa
med hydrolysmetoder och därefter förgasningstekniken till
syntesgas. Den senare kan tänkas bli demonstrerad i befintliga
anläggningar i Sverige (Värnamo) eller Finland (Uleåborg) som
försteg till kommersiell prototypanläggning.

Naturgas och naturgasbaserade produkter minskar miljö- och
hälsoproblem snabbare och billigare i kort och medellångt per-
spektiv (år 2010) men passar inte in i kretsloppssamhället. I av-
vaktan på det bästa alternativet bör vi under tiden ej tacka nej till
goda alternativ.

Tillgången på fossila, billiga råvaror är ännu mycket stor. Natur-
gastillgångarna är minst lika stora som råoljetillgångarna men
bara utnyttjade till 60 % i jämförelse med dessa. Gasbaserade
drivmedel har därför stor tillgångspotential, särskilt i vår närhet i
Europa och Ryssland.

Det är lämpligt att klart hålla isär åtgärder för minskade problem
rörande hälsa, hälsa/miljö, växthuseffekt, etc i relation till lokala,
regionala och globala perspektiv samt importberoende/sysselsätt-
ningsfrågor.
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Betydelsen av långsiktiga och långsiktigt hållbara beslut kan inte
nog understrykas. Utan sådana kommer inga åtgärder att kunna
praktiskt genomföras med industrins medverkan.

Biomassabaserade drivmedel måste så som marknaden fungerar i
dag ha ekonomiska styrmedel, vars storlek måste väl avpassas till
uppställda mål.

Kostnader för drivmedel av olika typer måste ställas i relation till
behov av förändringar och utvecklingar av motorer/drivsystem
och efterbehandling av avgaser.

Avsevärd potential för förbättring av befintliga drivsystem och
katalytisk avgasrening finns och deras genomförande bör upp-
muntras/framtvingas genom utsläppskrav och ekonomiska incita-
ment.

Tester med motorer/fordon/drivmedel av olika slag bör genom-
föras och dokumenteras väl, eftersom syftet med nya drivmedel
inte är att producera dessa i begränsad skala utan för att ge en möjlig-
het till framtida omfattande användning.
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UTVIDGAD FÖRSTUDIE

6 Utvidgad förstudie

Förstudien har givit vid handen att användning av biomassabaserade
etrar uppfyller väsentliga delar av målsättningen i regeringens proposi-
tion (prop. 1992/93:179) om åtgärder mot klimatpåverkan m.m. samt
Kommittédirektiv (Dir 1993:40) angående utredning om att begränsa
utsläppen av kodioxid m.m. från trafiken.

Under de möten som ägt rum i samband med framtagande av förstudien
har fördjupade frågeställningar väckts. Fortsatta diskussioner har lett
fram till ett behov av ett vidgat beslutsunderlag för att komma vidare.
Flera uppdragsgivare har med anledning av ökat intresse från
marknaden föreslagit att som nästa steg arbeta fram en "Utvidgad
förstudie".

Mot nämnda bakgrund förslås en delstudie som inriktas mot konsekvens-
erna av en ökad användning av biomassabaserade etrar "bio-etrar" i motor-
bensin på den svenska marknaden. Den skall leda fram till att
huvudstudien blir tydligare och mer industrianpassad.

Förslag till

Utvidgad förstudie -
FOSSIL OCH BIOMASSABASERADE ETRAR I MOTORBENSIN
(forts på "Konsekvensanalys - Oxygenater i motorbensin")

6.1 MÅL

Målet är att uppnå bred användning av oxygenater, på sikt främst av bio-
ursprung, som medel att förbättra bensinens hälso-, miljö- och
klimategenskaper.

Syftet med projektet är att klarlägga punkter med bristande
kunskapsunderlag beträffande hantering,användning, hälso-/miljöef-
fekter och ekonomi samt konkretisera undersökningar att fylla
kunskapsluckorna.
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6.1.1 Ursprung av bio-etrar
-Identifiering av bioursprung
-Kv antite tsbe stämningar
-Produktansvar
-Deklarering av leveranser

6.1.2 Hälsa och miljö - ETBE/MTBE
-Avgasemissioner aldehyder och efterbehandling
-Lågtemperaturer- Alaska/MTBE
-Vinter/sommarkvalitet - flyktighet
-Forskning - hälsorisker
-Hälso/risk index
-Miljö/risk index
-Klimat

6.1.3 Bergrumslagring av bensin med etrar
-Tätningsmetoder för bergrum
-Buffringstankar/rening av spillvatten
-Program för undersökningar
idéutveckling/programförslag
Chalmers / Scandiaconsult

-Lagringsbeständighet

6.1.4 Styrmedel för bio-etrar i motorbensin
-Värdering av ETBE, MTBE som bensinkomponent
-Internationell prissättning av ETBE, MTBE
-Tillgång på ETBE, MTBE
-Potentialer för användning av ETBE, MTBE
-Investeringskostnader för ETBE/MTBE-produktion
-Produktion/tillförsel av etanol som ETBE-komponent
-Förslag till styrmedel för bioetrar

6.1.5 Övrigt
-Alternativ till bergrumslagring
-Stabilitet - peroxidbildning
-Etrars roll som reformulering/miljöklassning av bensin

6.2 INTRESSENTER

Lantmännens Energi AB
(samarbete med Scanraff)
Volvo AB
Stiftelsen Svensk Etanolutveckling/
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Svenska Etanolbränsie AB
NUTEK
Odab /Pol/ Djurgårdsberg

6.3 PROJEKTTID Dec 93 - april 94

6.4 PROJEKTLEDARE Ecotraffic R&D AB

6.5 PROJEKTANSVARIG NUTEK, Strategisk lagring
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Ord- och förkortningsförklaringar
air toxics samlingsbeteckning på luftburna giftiga ämnen (definition i

USArbensen, 1,3-butadien, form- och acealdehyd; i
Sverige tillägges eten propen)

aldehyd förening med CHO-grupp; se oxidant
alkohol förening med hydroxyl-grupp (-OH); namnet slutar på -ol
alkylat kolväte med grenad kolkedja gjord av iso-butan och en
olefin
allergen ämne som orsakar allergi
Ames'test prov med Salmonella-bakterier avseende mutationsförmåga
amylen omättat kolväte med 5 kolatomer i kedja; synonym penten
aromat kolväte innehållande bensenring
Avocet handelsman (ICI) för en tändförbättrare av typen alkylnitrat
azeotrop blandning av två ämnen som ej kan skiljas genom
destination
bensen omättat (vätefattigt) kolväte med 6 kolatomer i ring
bio-alkohol alkohol framställd av biomassaråvara
bio-eter eter framställd med alkohol av biomassa-ursprung
cancerogen cancerframkallande
CASH Canada America Sweden Hydrolysis
CHAP Concentrated Hydrochloric A_cid Process
C O kolmonoxid
Concawe Oljeföretagens i Europa organisation för miljö-/hälsoskydd
dehydrera ta bort väte från en kolväte-förening; motsats till hydrera
DIPE di-iso-propyl-eter
EC-P i Kalifornien av ARCO marknadsförd reformulerad bensin
EFOA European Fuel Oxygenates Association
ETAE etyl-tertiär-amyl-eter
ETBE etyl-tertiär-butyl-eter
eter förening med syrebrygga mellan två kolatomer; exempel:

DIPE, ETBE, MTAE (TAME), ETAE, MTBE; se dessa
beteckningar; framställes av alkohol och iso-olefinkolväte

Eurograde bensin i Europa (RON 95) som är optimal i
raffinaderi/motor
fasseparartion uppdelning av homogen vätska i två skilda skikt
fat (eng. barrel) inom oljeindustrin använt volymmått = 159
liter
FCC Fluid Catalytic Cracking; se krackning
Gasohol I USA använt marknadsnamn för bensin med 10 vol-%
etanol
genotoxisk giftig för gener (arvsanlag, DNA)
haze grumling eller slöja orsakad av finfördelat vatten i bensin
HC samlingsbeteckning för alla kolväten i utsläpp
hydratisera kemiskt anlagra vatten
isomerisera omvandla kolväte med rak kolkedja till grenad kedja
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KFB Kommunikationsforskningsberedningen, f. d. TFB
krackning nedbrytning av stora molekyler till mindre
LC50 koncentration av giftämne med 50 % dödlighet vid
exponering
LD50 exponeringsdos med 50 % dödlighet för försöksdjur
LHV lägre (effektivt) värmevärde vid förbränning
MJ Megajoule, miljon joule, energimått; 1 MJ = 0,239 kcal
MON motor octane number, motoroktantal vid hög belastning
MTAE metyl-tertär-butyl-eter (skrives oftast TAME)
MTBE metyl-tertiär-butyl-eter
mutagen med förmåga att ge skada/förändring i arvsanlagen
mutation skada/förändring av arvsanlagen
NOx samlingsnamn för kvävemonoxid, NO, och kvävedioxid,
NO2

oktantal mått på förmåga att motstå spontan antändning (s k knack-
ning) före gnistan vid förbränning i kolvmotor

olefin omättat (vätefattigt) kolväte med kolatomer i kedja
oxidant ämne med förmåga att oxider jodid till jod; exempel är ozon,

peroxider, aldehyder, kvävedioxid, organiska nitrater
oxygenat ämne med kemiskt bundet syre, vanligen
samlingsbeteckning

för alkoholer och etrar
Oxinol™ handelsnamn för blandning bestående av metanol och TBA
ozon se oxidant
PAH polycykliska aromatiska kolväten; har flera bensenringar
PAC polycykliska aromatiska föreningar, d v s inte bara kolväten
paraffin mättat (väterikt) kolväte med kolatomer i kedja
partiklar utsläpp mätt genom uppsamling på filter; bärare av PAC
penten omättat kolväte med 5 kolatomer i kedja; äldre namn
amylen
polybensin fraktion erhållen genom polymerisation av propen och
buten
ppm parts per million, miljondelar
propen omättat kolväte med 3 kolatomer i kedja
reformulering förändring av sammansättning för att ge t ex bensin

bättre egenskaper ur hälso- och miljösynpunkt
reglerade utsläpp - i lag begränsade utsläpp av CO, HC, NOx och partiklar
restolja återstod efter avkokning av oljor vid (vakuum)destillation
RON research octane number; research-oktantal vid lättare last; bland-
RON = detta tal vid blandning av olika komponenter
RVP Reid Vapor Pressure; ämnes ångtryck enligt standardmetod;

bland-RVP motsvarande tal vid blandning med andra
ämnen
SLU Sveriges Lantbruksuniversitet
SNV Statens Naturvårdsverk (i Sverige)
SSEU Stiftelsen Svensk Etanolutveckling
TBA tertiär butylalkohol
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US EPA US Environmental Protection Agency
växthusgas gas som i atmosfären absorberar värmestrålning från

jordytan och delvis reflekterar den tillbaka
ångkrackning krackning i närvaro av ånga för framställning av olefiner.
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Bilaga 1.

Produktionsteknik för etanol

En anläggning för framställning av alkohol t ex etanol ur biomassa produ-
cerar även andra kommersiellt värdefulla energibärare och kemiska pro-
dukter. Ett bioraffinaderi med lignocellulosamaterial som råvara dvs barr-
och lövved, flis, såg- och kutterspån, skogsbränsle, Salix, industriellt avfalls-
virke, returpapper och eventuellt halm, kan ge etanol , metangas från en
anaerob vattenrening samt en fast återstod av lignin och extrakt. Denna
är ett fastbränsle som levereras i pellett- eller pulverform.

De monomera sockerna frigöras ur lignocellulosamaterialet genom syra-
eller enzymkatalyserad hydrolys. Kvantitativt är cellulosan den intressan-
taste komponenten men samtidigt den mest svårbemästrade. Hemicellu-
losakomponenterna är lättillgängliga för hydrolys med svaga syror.

CASH- processen och CHAP-förfarandet

Cellulosans kristallina delar är mycket otillgängliga för hydrolys med
svaga syror. För att klara balansgången mellan hydrolysen av kristal-
literna till glukos och det fortsatta sönderfallet av den frigjorda glukosen
till hydroxy-metylfurfural och levulinsyra måste hydrolysen utföras vid
mycket hög temperatur, över 230 °C, och med reaktionstider som rör sig
om sekunder. Ca 50% glukosutbyte uppnås f n på cellulosan.

CASH

Stiftelsen Svensk Etanolutveckling (SSEU) har utvecklat en sådan tvåstegs-
process, CASH-processen, så långt att den nu anses vara mogen för att
demonstreras i kommersiell skala. Den har namngivits efter ett samar-
bete i pilotskala mellan Canada, Amerika och Sverige (Hydrolys). Cash-
processen är kontinuerlig och i första steget användes svaveldioxid som
agens och i andra steget saltsyra eller svavelsyra.

CHAP

Den kristallina strukturen hos cellulosan kan lösas upp förlustfritt
genom behandling av starka syror. Tekniken kan ge 25-30% viktsutbyte
av etanol på granved.

60



SSEU bearbetar även detta alternativ med såväl ved som utsorterat
returpapper ur hushållssopor som råvara och med 41%ig saltsyra som
upplösande och hydrolyserande medium. Tekniken har namngivits som
CHAP-förfarandet, Concentrated Hydrochloric Acid Process.

Problemet med starksyrahydrolys är att kunna klara en acceptabel återvin-
ningsgrad av syran. Detta är anledningen till att tekniken trots omfattan-
de internationelll forskning- och utvecklingsarbete inte nåt ett tekniskt
genombrott.
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BYGG- OCH INDUSTRITEKNIK

LAGRING AV ALKOHOLINBLANDAD BENSIN I BEFINTLIGA BERGRUM

FÖRSLAG TILL PROGRAM FÖR FÖRSTUDIE

1. Introduktion

För att reducera koldioxidutsläppet till atmosfären diskuteras möjligheten att genom lagstiftning
tvinga oljebolagen att blanda in alkoholer producerade från biobränslen i bensin. En massiv
övergång till alkoholinblandad bensin kommer att ställa nya krav på hantering och lagring. I
dag lagras stora kvantiteter bensin i öppna bergrum på vattenbädd. En förutsättning för denna
teknik är att bensin inte är löslig i vatten. Denna konventionella teknik kommer inte direkt att
vara användbar för alkoholinblandad bensin då vatten under lagring kommer att absorberas av
alkoholen. För att bensin-alkoholblandningen skall fungera som fordonsbränsle får alkoholfasen
inte innehålla mer än ca 0.15 vikt % vatten för att driftsproblem skall undvikas vintertid.

Ett alternativ till lagring av alkoholinblandad bensin är att tillsätta alkoholen efter lagring. Detta
alternativ bör undvikas då det ökar risken för felaktiga blandningar, försvårar oljebolagens
hantering av slutprodukten, ökar riskerna för brand och explosion i hanteringen etc.

Huvudsyftet med föreslagen förstudie är att identifiera olika tekniker för lagring av
alkoholinblandad bensin i bergrum samt göra kostnadsbedömningar för olika alternativ.
Målsättningen är att identifiera tekniker som möjliggör att befintliga lager kan användas direkt
eller efter tekniska modifieringar. Ambitionen med förstudien är också att analysera behovet av
teknikutveckling.

2. Bakgrund

Sverige har mycket lång tradition och erfarenhet av att lagra petroleumprodukter i bergrum.
Vanligaste förekommande tekniken är att lagra produkten på vattenbädd i oinklädda bergrum
belägna under lägsta förekommande grundvattennivån. En förutsättning för denna teknik är att
produkten är lättare än vatten och den inte blandas eller löses i vatten.

Lättflyktiga produkter som bensin lagras på rörlig eller fast vattenbädd. Vid rörlig vattenbädd
som användes för att minimera volymen av explosiv gas-luftblandning, hålls produktens överyta
i nivå med bergrummets hjässa. Vattenbäddens nivå varieras genom att vatten tillförs eller
avlägsnas vid ut- respektive inpumpning av produkt.

Ovan kortfattat beskriven metod är sannolikt inte direkt tillämpbar på bensin med
alkoholinblandning eftersom alkoholen kommer att absorbera vatten och därigenom göra
produkten olämplig som motorbränsle.

SCANDIACONSULT BYGG- OCH INDUSTRITEKNIK AB

Kapellgränd 7 Box 4205 102 65 STOCKHOLM Tfn 08-6156000 Fax 08-7021923



Under slutet på 70- och början på 80-talet studerade Scandiaconsult olika alternativ för lagring
av ren metanol. Studien visade att råmetanol kan lagras i bergrum men att metanol som skall
blandas med bensin absorberar mer vatten än vad som kan accepteras. Studien resulterade i en
rekommendation att koncentrera det framtida utvecklingsarbetet för lagring av vattenfri metanol i
inklädda lager med membrantätning av plast. Kostnadsjämförelser med konventionella
ovanjordscisterner utförd 1982 påvisade kostnadsfördelar för inklädda, bergförlagda lager vid
lagervolymer över ca 350.000 m3. Konsumtionen av metanol har hittills varit liten i Sverige
varför ingen större lagringsanläggning, ovan eller under jord har byggts.

I och med introduktionen av naturgas i Sverige under 80-talet har relativt omfattande studier och
praktiska försök utförts för att utveckla mycket stora lager för naturgas. Två olika
utvecklingsvägar föreligger, lagring på stort djup där grundvattentrycket håller gasen på plats
och inklädda lager på måttligt djup. Tekniken för inklädda lager överenstämmer i stora drag
med vad som skisserats för lagring av metanol. I ett pilotförsök i Grängesberg provades tre
olika inklädnadsmaterial; stål, tunnplåt och plast med varierande resultat. Baserat på vunna
erfarenheter från Grängesberg är det i dag realistiskt att bygga stora, inklädda lager för lagring
av gas och andra lättflyktiga produkter. Kostnaden för dessa lager är dock hög jämfört med
traditionella bergrumslager för petroleumprodukter.

Under slutet på 80-talet var prisbilden för gasol gynnsam och det byggdes flera nya gasollager i
berg och ett stort naftalager konverterades till gasollager. De helt nya lagren byggdes som
tryckta lager med hjässan 90 meter under grundvattennivån. Naftalagret konverterades till
gasollager genom nedkylning till ca -42 grader. Vunna erfarenheter av kyld lagring bör vara av
intresse för lagring av alkoholinblandad bensin. Studier och förprojektering utfördes också för
konvertering av befintliga oljerum till gasollager genom inklädnad med betong och ett tätt
membran av tunnplåt eller plast. Detta projekt har inte realiserats då intresset för gasol minskat
i början på 90-talet.

3. Lagring av alkoholinblandad bensin

Med dagens tekniska kunnande finns det flera möjliga tekniker för att bygga bergrumslager för
lagring av alkoholinblandad bensin. Kostnaden för att bygga helt nya anläggningar är hög.
Målsättningen måst därför vara att genom tekniska åtgärder anpassa befintliga bergrumslager
till lagring av bensin med inblandad alkohol. Detta innebär att studien inte kommer att innefatta
nya inklädda lager enligt den teknik som skisserades i Scandiaconsults rapporter från slutet av
70-talet och som senare studerats för lagring av naturgas.

Som för all bergrumslagring har rådande geologiska förutsättningar på aktuella platser stor
betydelse för lagrens funktion och driftsförutsättningar. Primärt för lagring av alkoholinblandad
bensin är att lokalisera befintliga lager med små inläckage av grundvatten. Eftersom det finns
överskott på lagringskapacitet bör de lämpligaste lagren ur funktionssynpunkt och geografisk
belägenhet lokaliseras och användas för lagring av den nya och mera känsliga produkten.



Vid analys av olika lagringsmetoder är det viktigt att särskilja lagring med normal omsättning
(2-4 ggr per år) och beredskapslagring där produkten lagras under flera år. Ett sannolikt
resultat är att lagring under vissa tekniska och geologiska betingelser är möjlig under en kortare
tid medan det inte är möjligt att använda lagret för beredskapslagring utan att negativt påverka
produkten.

Nedan skisseras några alternativa lösningar för anpassning eller konvertering av befintliga lager
för lagring av alkoholinblandad bensin. Nedanstående punkter redovisar kortfattat omfattningen
av föreslagen studie i detta program. Specifika frågeställningar för de olika lagertyperna
redovisas nedan under respektive rubrik.

Kort teknisk beskrivning

Investeringskostnad

Driftskostnad

Inverkan på befintliga installationer

Områdespåverkan

Säkerhetsfrågor

Krav på geologiska betingelser

Behov av teknikutveckling

Direkt användning av befintliga lager

Den primära frågeställningen för lagring av alkoholinblandad bensin är att vattenabsorbtionen
måste begränsas till en viss maximal nivå. Vattenupptagningen kommer att vara direkt beroende
av mängden inläckande grundvatten och tider för lagring. För att dels analysera möjligheten till
lagring i befintliga lager utan åtgärder, dels sätta upp kriterier för maximal vattenupptagning
och tillåtna inläckagemängder skall dessa frågor analyseras för konventionella lager med lagring
på vattenbädd. Studien skall bland annat analysera inblandningshastigheten av vatten i alkoholen
och därigenom bedöma möjlig tid för lagring i relation till vatteninläckning. Studien skall
resultera i kriterier för lagring av alkoholinblandad bensin i oinklädda bergrumslager.

Lagring i befintliga lager med spärrskikt mellan produkt och vattenbädd

För att reducera vatteninblandningen är det möjligt att separera vattenbädd och produkt genom
ett spärrskikt av en vätska som är lättare än vatten men tyngre än produkten. Spärrvätskan får
inte reagerar med produkten eller vatten. Möjligheten till att använda denna teknik måste
analyseras och kritiska frågeställningar torde var inblandning av spänvätska och bäddvatten vid
in- och utpumpning av produkt, hantering av inläckande vatten från väggar och tak, behovet av
eventuell lining samt utformningen av tätskikt på väggar och tak.



Kyld lagring

Under slutet av 80-talet konverterades ett naftalager till gasollager genom frysning av
bergmassan. Denna teknik torde också vara intressant för lagring av alkoholinblandad bensin.
Eftersom syftet med frysningen av berget är att enbart skapa en impermeabel zon av fryst berg
och is och inte för att sänka temperaturen för att kondensera produkten till vätska behöver
temperaturen bara sänkas till ca - 5 grader C. Denna förutsättning är intressant då berget blir
som tätast vid bara några få minusgrader. Vid frysning expanderar vattnet och fyller ut bergets
sprickor samtidigt som bergets krympning av nedkylningen blir mindre än isens expansion.

För ett kylt lager är det viktigt att analysera vad som händer i kontakten mellan produkt och is,
behovet av vattenridå, kostnad och teknik för nedkylning, kostnad under driftsskedet,
installationer för nedkylning, påverkan på befintliga installationer etc

Re-lining av så kallade Sentabcisterner

Under 50-talet byggdes ett flertal motgjutna stålcisterner i berg för lagring av petroleum-
produkter. Många av dessa lager har tagits ur drift på grund korrosionsproblem med tillhörande
hål i inklädnaden och läckage av produkt. Med dagens teknik är det fullt möjligt att reparera
dessa lager och göra en invändig re-lining med rostfri tunnplåt eller något typ av plast. Efter
re-lining torde denna lagertyp vara lämplig för beredskapslagring eftersom produkten liksom för
andra inklädda lager hålls åtskild från vatten.

Inklädnad av befintliga lager

Grundprincipen för inklädda lager är att dräner appliceras på bergytan för bortledning av
inläckande vatten samt att ett betongskikt appliceras på berget som underlag för ett tätskiktet.
Betongskiktet kan bestå av platsgjuten betong eller sprutbetong. Från kostnadssynpunkt är
sprutbetong att föredra men detta underlag ställer stora krav på ett flexibelt och elastiskt
tätskikt. I dagsläget synes ett tätskikt bestående av geotextil och plast vara av störst intresse.
Lämpliga plastmaterial finns tillgängliga på marknaden. Plastmembran eller tunnplåt är möjliga
tätskikt på platsgjuten betong.

Konceptet med motgjuten stålplåt är på grund av höga kostnader knappast intressant för re-
lining av befintliga bergrumslager.

4. Laboratorieförsök

En avgörande fråga för lagring av alkoholinblandad bensin är hur alkoholfasen reagerar med
vatten. Teoretiska beräkningar på inblandningsförloppet samt erfarenhet från likartad
verksamhet kan behöva kompletteras med laboratorieförsök som efterliknar verkligheten. Dessa
försök kan lämpligen förläggas till någon högskola, tex inom ramen för ett examensarbete.



Om studien av olika lagringsalternativ visar att inklädnad med plastmaterial är av intresse bör
beständighetsfrågor och montagemetoder studeras i detalj. Vid utvecklingen av tätskikt för
lagring av naturgas framkom flera negativa överraskningar rörande dessa frågor. En mycket
viktig fråga är att välja lämpliga och rationella montagemetoder som möjliggör bra
kvalitetskontroll av arbetsutförandet.

5. Tidplan

6. Budget
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