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Metanol och etanol ur träråvara - Bilagor

En värdeting av biobaserade alkoholen inbördes konkurrenskraft

Sammanfattning

Den svenska träbränslebasen är betydande och beräknas vid sidan av dagens uttag år
2010 uppgå till nivån 75 TWh/år. Träråvara kan omvandlas till alkoholerna metanol
eller etanol och som sådana nyttjas som bensin- och dieselersättande drivmedel eller -
komponenter.

Denna jämförelse av kostnaderna för tillverkning av metanol och etanol från 250 000
ton TS träråvara med dagens eller näraliggande teknik visar att metanol kan tillverkas
för ca 2 kr/l (ca 450 SEK/MWh) och etanol för ca 4,85 kr/1 (ca 825 SEK/MWh).
Dagens världsmarknadspriser ligger på ca 1 kr/l för metanol och 2,60-2,80 kr/l
etanol.

Investerings- och driftkostnader för de två anläggningstyperna skiljer sig inte åt
markant. Investeringen i metanolanläggning är ca 20 % högre för metanol medan
drift- och underhållskostnaderna är drygt 20 % högre för etanol.

Förklaringen till den betydande skillnaden i tillverkningskostnad är i stället primärt
skillnaden i alkoholutbyte och sekundärt skillnaden i totalverkningsgrad. Värderingen
av biprodukter, särskilt ligninbränsle från etanolprocessen, är också betydelsefull.

Ubytet av metanol från träråvara är ca 47 vikts-% men av etanol endast ca 17
vikts-%, vilket i energitermer motsvarar ca 58 respektive 28 % av träråvarans



energiinnehåll. Detta förklaras av att i metanolfallet allt kol i råvaran - exklusive det
som åtgår som erforderlig processenergi och förluster bl a i form av koldioxid -
omvandlas till metanol. I etanolfallet är det endast det kol i råvaran som kan brytas
ner till jäsbart socker - hexoser, utgörande ca 15 % av råvaran - som delvis
omvandlas till etanol. Ca 1/3 av detta kol går dessutom förlorat som koldioxid i
jäsningsreaktionen. Resten av råvarans kol - exklusive det som åtgår som erforderlig
processenergi och förluster - går till den bränslefraktion, ligninbränsle, som utgör ca
1/3 av råvaran.

Energiförbrukning och förluster i tillverkningsprocessen utgör i metanolfallet ca 20 %
och i etanolfallet ca 30 %.

Produktionskostnadskalkylernas känslighet kan illustreras med följande exempel:

En sänkning av råvarupriset från 120 till 50 SEK/MWh sänker produktionskostnaden
för metanol med ca 50 öre/l och för etanol med 1,5 kr/l. En halvering av fjärrvärme-
värdet (pris eller tid) ökar kostnaden för metanol med ca 20 öre/l och ett 0-värde
betyder drygt 40 öre/l. Sänkning av ligninbränslets värde med 50 kr/MWh betyder att
etanolkostnaden ökar med ca 45 öre/l.

Alkoholerna kan användas som drivmedel på flera olika sätt; som blandningskompo-
nenter och som renbränslen. Studien konkluderar att det finns kvalitetsskillnader
mellan alkoholerna som kan inverka på körbarhet, emissionsbild och son påverkar
alkoholernas värde.

Bland osäkerheter som fordrar fördjupade studier kan särskilt framhållas frågan om
hälsoaspekter på metanolens högre formaldehydutsläpp vid användning som motor-
bränsle, total miijö- och hälsopåverkan av etanolavgaser samt ligninbränslets even-
tuella innehåll av föroreningar och därmed dess användbarhet och värde.

Frånsett dessa och ytterligare några osäkerheter bedöms etanolens mervärde över
metanol till mindre än 0,5 kr/l, dvs långt mindre än skillnaden i tillverkningskostnad.

Båda alkoholerna har sitt högsta värde som eterråvara/låginblandningskomponent i
bensin och sitt lägsta värde som dieselersättning.
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Methanol and ethanol from lignocellulosic Swedish wood fuels

Comparison of the costs of alcohols from biomass

Summary

Swedish wood fuel has a considerable volume and, apart from the utilization today, its
use in year 2010 is estimated to amount to 75 TWh/year. Wood fuel can be converted
to the alcohols methanol or ethanol and, such as, can be utilized as fuels or
components capable of replacing petrol or diesel.

This comparison of costs in producing methanol and ethanol from 250 000 tonnes DM
of wood fuel using technology available today, or similar levels of technology, shows
that methanol can be produced for about 2 SEK/1 (about 450 SEK/MWh) and ethanol
for about 4.85 SEK/1 (825 SEK/MWh). The world market price today is around 1
SEK/1 for methanol and 2.60-2.80 SEK/1 or ethanol.

Investment and production costs for the two types of production plants do not differ to
any particular extent. The investment cost in the methanol plant is about 20 percent
higher, whereas production and maintenance costs are more than 20 percent higher for
ethanol.

The explanation of considerable difference in production costs is, instead, primarily
the difference in alcohol yield and econdarily the difference in the total efficiency.
The valuation of secondary products, particularly lignin fuel form the ethanol process,
is also important.



Wood fuel yields about 47 percent by weight of methanol but only about 17 percent
by weight of ethanol. which in energy terms means 58 and 28 % respectively of the
wood energy content. This is because, in the case of methanol, all carbon in the raw
material, excluding the amount consumed as process energy and losses, i.a. as carbon
dioxide, is converted into methanol. In the case of ethanol, it is only the carbon in the
raw material that can be degraded into fermentable sugar - hexoses, making up about
15 % of the raw material - that is partly converted into ethanol. About one-third of
this carbon is also lost as carbon dioxide in the fermentation process. The rest of the
carbon in the raw material - excluding the amount required for process energy and
losses - goes to the fuel fraction, lignin fuel, that makes up about one-third of the raw
material.

Energy consumption and losses in the production process are about 20 % for methanol
and 30 % for ethanol.

The sensitivity of the calculations of production costs can be illustrated by the
following example: A decrease in the raw material price from 120 to 50 SEK/MWh
will reduce the production cost for methanol by about 0.50 SEK/1 and by 1.59 SEK/1
for ethanol. A reduction of the district heating value (price or time) by half will
increase the cost for methanol by 0.20 SEK/1 and a 0-value implies slightly more than
0.40 SEK/1. A reduction in the price of lignin fuel by 50 SEK/MWh will lead to an
increase in the cost of ethanol by about 0.45 SEK/1.

The alcohols can be used as propellant fuels in several different ways a? admixture
components or as pure fuels. It is concluded that therer are quality differences
between the alcohols that can influence the driving capacity, emissions and which also
affect the value of the alcohols.

Among the uncertainties that particularly require more penetrating studies are
questions dealing wigh health aspects related to the higher emissions of formaldehyde
when used as an engine fuel, total environmental and health influence of ethanol
emission, and the contents of pulluting substances in lignin fuel that affect its range of
use and its value.

Apart from these and other uncertainties, the added value of ethanol over methanol is
assessed to be less than 0.5 SEK/1, i.e. far lower than the difference in production
costs.

Both alcohols have their highest value as raw materials for ether production/flow
admixture components in petrol and their lowest value as replacements for diesel.



FORORD

Vattenfall har sedan 70-talet bedrivit forsknings- och utvecklingsarbete inriktat på
bioenergi. Vattenfall äger och driver dessutom biobränsleeldade anläggningar som
producerar värme och värme/el.

Vattenfalls utvecklingsinsatser inom bioenergiområdet bedrivs sedan 1989 i
projektform och fr o m 1994 har Vattenfall Utveckling AB det samlade ansvaret
för genomförandet av Projekt Bioenergi. Det övergripande målet för projektet är
att klarställa bioenergins möjliga roll inom Vattenfalls framtida affärsverksamhet.
För att få underlag till en sådan bedömning analyseras hela bioenergisystemet, från
bränsleproduktion till slutlig användning.

LRF/SLR-medlemmar förfogar över större delen av den svenska åkermarken.
Effektivisering i kombination med relativt låga världsmarknadspriser leder vid
oförändrad produktionsinriktning till att arealbehovet inom jordbruket minskar.
Betydande arealer skulle därför, utan att livsmedelsförsörjningen äventyras, kunna
användas för odling av biobränslegrödor.

Mot denna bakgrund har ett flerårigt samarbetsavtal tecknats mellan Vattenfall och
LRF/SLR. Samarbetet syftar till att utveckla och demonstrera metoder och system
för att åkerbränslen skall bli praktiskt, ekonomiskt och miljömässigt möjliga att
använda för produktion av värme och kraft.

Utvecklingsarbetet bedrivs dels av specialister inom respektive företag och
dessutom av forskare vid högskolor samt konsulter.

Resultat från verksamheten redovisas bl a i rapportform. Denna rapport jämför
kostnaderna för tillverkning av biobaserad metanol och etanol utgående från
nuvarande eller nära tillgänglig teknikstatus.

Vattenfall - LRF/SLR juni 1994

Karin Widegren-Dafgård Erik Herland
Vattenfall AB LRF
Projekt Bioenergi
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TILLGÄNG OCH KOSTNAD FÖR RÅVAROR

1. Tillgång på bioråvaror av olika kvaliteter i olika tidsper-
spektiv

I ett kretsloppsamhälle bedöms den årliga potentialen för skogs
bränsle ock Salix till 55 TWh idag och minst 75 TWh år 2010. Bryts
kretsloppet sänks potentialen med minst 20 TWh bränsle. De fyra
största bränslesortimenten är avvekningsrester från barr respek-
tive lövträd, gallringar samt salix.

Ovanstående bedömningar exluderar det bränsle som används in-
ternt samt de kvantiteter stamved som i dagsläget definieras som
överskottstillväxt.

Dagens totala användning av biobränslen uppgår till cirka 67
TWh. Av denna kvantitet finns endast ca 6 TWh per år på den
öppna marknaden. Övrigt bränsle utnyttjas internt inom industri
och egnahem med följande fördelning: skogsindustrins lutsr 30
TWh, biprodukter i skogsindustrin 19 TWh och småskalig an-
vändning 12 TWh.

Det finns idag ett mycket stort överskott av framförallt skogsrester
som lämnas kvar i skogen för att multna. Sortimenten med den
största potentialen för energiändamål är avverkningsrester . Den
goda tillgången på avverkningsbar skog ger också möjlighet till
ökat uttag av gallringsrester. Stamved i detta sortiment är av låg
kvalitet för pappers-och massindustrin. Efter en viss förändring
av dagens restriktioner kan sortimentet ge ett bränsletillskott på i
storleksordningen 10-15 TWh bränsle. Ett ökat uttag av
averknings och gallringsrester kräver de k att askåterföring
tillämpas som en rutinågärd efter avverkning. Till detta kommer
rötskadat virke vilket motsvarar en potential av 2-4 TWh. Av
samma storleksordning är kvantiteten restprodukter från sågverk.
Detta är det enda industrisortiment som förväntas nå den externa
biobränslemarknaden. I tabell 1 anges utbud och potential av olika
träbränslesortiment.

I dag odlas Salix på en yta av ca 9 500 ha vilket motsvarar 0,5 TWh
efter andra skörd. Vid första skörd bedöms tillväxten till ca 70% av
den slutliga. Planteringstakten ligger runt 2 000 ha per år. I nuläget
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råder en mycket stark koncentration runt Mälardalen där ca 80%
av den planterade Salixen växer. Det är mycket angeläget att
snabbt öka planteringstakten av Salix då utvecklingskostnaden
behöver slås ut på en areal av minst 30 000 ha.

Med en Ökad eferfrågan kan planteringstakten mycket snabbt öka
4-5 ggr till 10 000 ha årligen. Detta skulle leda till att ca 4 TWh
Salix finns tillgängligt år 2005. En bedömning Vattenfall gjort är
att potentialen för Salix fram till 2010 är ca 15 TWh bränsle
(Vattenfall UB, 1991).

Tabell 1 Användning idag och potential (2010) av träbränslen på
öppna marknaden

Sortiment

Avverkingsrester
(med askåterföring)
Avverkningsrester
(utan askåterföring)
Gallringsrester

Rötskadat virke
Biprodukter
sågverk

Salix
TOTALT
TRÄBRÄNSLEN

(utan askåterföring)

Användning

TWh

3
1.5

1.5

6

Potential

TWh

43

(24)
10-15

2-4

2-4
15

74-81

(50-59)

De största fysikaliskt /kemiska variationerna mellan de potentiellt
största sortimenten (avverkningsrester, gallringsrester och Salix)
är fukthalt storleksfördelning på det sönderdelade materialet
samt i viss mån askinnehållet. Rötskadat virke och biprodukter
från sågverk har en mindre potential men är mycket intressant
om hårda krav ställs på en homogen bränslekvalitet.

Medelfukthalten mellan de fyra största sortimenten varierar från
35% i avverkningsrester från lövträd till 50% i Salix. Storleks-
fördelningen varierar beroende på om trumhugg eller kross ut-
nyttjats. Sönderdelning i en trumhugg leder till att i medeltal ca 4
% av materialet överstiger 45 mm, medan motsvarande mängd
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kan uppgå till 40% från en kross. Framförallt träddelar från gall-
ringar kan komina att krossas.

Densiteten hos flisad Salix är i medeltal 20% lägre jämfört med
skogsbränsle.

Askhalten i avverkningsrester från lövträd är i medeltal drygt 1%
jämfört med 2% i avverkningsrester från barrträd. Askhalten i
Salix ligger relativt konstant runt 1.5%. Variationsvidden mellan
avverkningsrester av olika fraktioner är stor från 0.5% i stamved
till drygt 3% i barrikt material som blivit något nedsmutsat.
Spridningen är mindre om bränslet utgörs av lövträd.

Av de kemiska ämnena är innehållet av kalium och kalcium
högst med genomsnittsvärden på 3000-4000 mg/kg TS. Runt dessa
värden finns en spridning på en faktor två. Korrelationen mellan
halter och olika biogena faktorer är i dagsläget svår att göra.

Biobränslets kalorimetriska värmevärde skiljer sig med ca 1.3 MJ/
kg TS från bränslets effektiva värmevärde (0% fukthalt). Medel-
värdet hos det effektiva värmevärdet varierar från 19.4 MJ/kg TS
hos avvekningsresrer från barrträd till 18.4 MJ/kg TS i Salix. Ytter-
lighetsvärderna definerar spännet 17.9-19.8 MJ/kg TS.

Innehåll av cellulosa, hemicellulosa och lignin vilka har stark
påverkan på etanolutbytet finns redovisad i bilaga 1.

2. Geografisk belägenhet

Det mest intressanta området om användaren önskar vara bräns-
leflexibel torde vara norra Svealand alternativt södra
Östergötaland inkl. norra Småland. Här finns i dagsläget tillgång
till ett flertal biobränslesortiment.

De största skogsbränsletillgångarna finns i Småland och södra
Norrland. Här finns nästan 50% av de totala skogsbränsletillgång-
arna. Industriella restprodukter finns i hela Sverige men även här
koncentreras tillgången till södra Norrland och Småland. Utbudet
varierar över tiden och är bl.a. konjunkturberoende.

I Norrland är bränslepotentialen utspridd på stora ytor. I Norr-
botten används skogsbränslen fullt ut och potentialen ligger
snarast i en ökad torvanvändning. I mellersta Sverige finns
inånga mycket stora värmesänkor samtidigt som tillgången på
biobränsle idag är begränsad. På sikt kan plantager med Salix eller
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andra snabbväxande lövträd odlas om efterfrågan från industrin
ökar eller i en expanderande biobränslemarknad.

Ull skillnad från övriga Svenge dominerar uttag av avverknings-
rester i södra Sverige. Gallringsrester används endast mycket mar-
ginellt för energiändamål. Små hyggen i kombination med ett då-
ligt utbyggt skogsbilsnät pekar mot en fortsatt vardagsrationalise-
ring av befintliga system och ger endast begränsatt utrymme för
mer storskaliga system.

Ungefär 85 % av den växande skogen består av barrträd. Granen är
det vanligaste trädslaget i hela landet utom i nordligaste Norr-
land. Av lövträden dominerar björken som svarar för två tredje-
delar av lövträdsbeståndet i landet. Därnäst kommer asp som
svarar för nio procent av löwirkesbeståndet.

I massa- och pappersindutrin utgörs den helt dominerande råva-
ran av barrträd. Intern eldning i industrin domineras därför av
restprodukter från barrträd medan inslaget av lövträd blir större i
energisortimentet i komunala fjärrvärmenät. Enligt en bedöm-
ning svarar lövandelen för en tredjedel av bränsleflisanvänd-
ningen i landets bioenergieldade fjärrvärmeanläggningar
(Ekström, 1987).

De stora överskottsarealen finns i dag i Mälarregionen. Styrkan
med odling av Salix på denna mark är att den kan etableras
mycket nära kunden. Ett exempel är Örebro län där Salix planerad
inom en radie av tre mil kan täcka energiförsörjningen av Örebro
kraftvärmeverk. För Vattenfalls fallstudie VEGA (150 MW
bränsle) i Eskilstuna bedömdes motsvarande avstånd till 5 mil.
Införande av EU:s bestämmelser "set aside areals" kommer
sannolikt att förskjuta markanvändning för energiändamål till
södra Sverige. Figur 1 visar en regional fördelning av bio-
bränslepotentialen år 2010 (utan hänsyn vad EU:s regler kan
innebära).
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Figur 1 Geografisk fördelning av skogsbränsletillgångar och
potentiell Salixodling (Bioenergikommisionen, 1992).
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3. Utvinning-/avverkningskostnad och alternativvärde för
bioråvaror

Kostnaderna för flisat skogsbränsle ligger idag fritt anläggning
kring 115 kr/MWh. Anläggningar som själv krossar materialet
kan framställa bränsle till en kostnad som är minst 10 kr/MWh
lägre. Med ett investeringsbidrag kan Salix idag produceras till en
mot skogsbränsle likartad kostnad.

Kostnaderna för uttag av skogsbränsle varierar givetvis mycket
beroende på awerkningssystem och transportavstånd. I stora drag
fördelar sig kostnaderna för skogsbränslehantering enligt följande
vid ett transportavstånd på 6-7 mil. En noggrannare uppdelning i
kostnadsposter framgår av bilaga 2.

Tabell 2 Fördelning av produktionskostnad vid skogs
bränslehantering

Råvara inkl. transport till skogsbilväg samt
flisning

Lastning till skogsbilväg, landsvägtransport
Administration, lagerkostnader, försäljning ev
vinst

60-65%

25%

10-15 %

Bränsleproduktionskostnaden kan komma att sänkas genom in-
tegrerad awerkningsteknik som anpassas till både uttag av skogs-
industrins råvaror och biobränsle. Potentialen för detta är stor. Ett
bättre utnyttjande av maskinkapacitet samt effektiviseringar i alla
led kan också bidra till sänkta kostnader. Ett tillvaratagande som
innebär väsentliga kostnadssänkningar på betydande kvantiteter
avverkningsrester förutsätter nyinvesteringar inom skogsektorn
i miljardklassen samtidigt som värdet av industriveden måste ga-
ranteras.

En metod som tar tillvara bränsle från gallringar är den finska
Massahake-metoden. Metoden bygger på att massa och bränsle-
fraktionen flisas i en operation. Genom sikting och optisk separe-
ring på gårdsplan erhålls en massafraktion av hög kvalitet och av
högt utbyte. Bränslefraktionen har en storlek som understiger 10
mm och bedöms kunna produceras till en kostnad av 60-80
kr/MWh.
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Vid produktion av Salix fördelas kostnaderna mellan odlings-
kostnad (30-40%), kostnader för skörd och flisning ( 40-55%) samt
kostnad för transport och lagring 15 % (se Figur 2). De kalkyler
som görs idag visar att ett kommersiellt system pekar pä en fram-
tida bränsleproduktionskostnad runt 105 kr/MWh. För att nå
dessa låga produktionskostnader förutsätts att kravspecifikationen
på de nya direktskördade skördesystemen uppfylls, en årlig pro-
duktivitetsökning på Salixklonerna samt kanske också en över-
gång från handelsgödsel till slamgödsling. Vidare krävs uppod-
lade ytor på 20 000 - 30 000 ha. En fortsatt expansion tills dess ef-
fektiva system är etablerade (upp till ovanstående arealnivå) för-
utsätter troligen fortsatta bidrag.

Trädrester 3 m!l TradresterlOmN

Salix 3 mi!

Transport
E3 Lager
5E3 Vägrep/papper
• Skotn/fllsn (skörd)
K3 Vlnst/risk/adm
E3 Ers markägare
i l Skörd
SS Skötsel

Ej rea l is t isk
Salix 10 mil

Figur 2 Kostnadernas procentuella fördelning vid 3 och 10 mils
transportavstånd för Salix och skogsbränsle, exemplet
VEGA 150 MWb, (Uhlin, 1994).

Skogsbränsleverksamhet är ofta bara ett alternativ bland fler. Det
räcker därför ibland inte alltid att skogsbränsleverksamheten är
lönsam. De flesta, vare sig man är skogsägare eller energi-
verkschef, har möjlighet att välja alternativ med bästa lönsamhet.
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Energiverket har bl.a. följande att beakta

- alternativa energislag
- intäkter från värme alternativt kraft
- leveranssäkerhet
- miljökrav

Bränslebolaget/Entreprenören

- produktion i egen regi eller genom "energimäklare"
- kundkategorier
- egen lönsamhet
- maskintyp
- driftsform-eget arbete eller anställd

I en expanderande biobränslemarknad där skogsindustrin fullt ut
accepterar integrerat uttag av massaved och bränslefraktion och
Salix har avnämare kan bränslekostnaderna sänkas till
80kr/MWh för skogsbränsle respektive 100 kr/MWh för Salix.

Möjligheten att sänka skogsbränslekostnaderna torde vara större i
norra Sverige med större hyggen om integrerat uttag av industri
och energiråvara tillämpas. Produktionskostnaderna för gallrings-
rester kan sänkas avsevärt exempelvis om den s k Massahake-me-
toden visar sig vara tilllämpbar i större skala. Det torde dock ta åt-
skilliga år innan infrastrukturen förändrats fullt ut så att ovanstå-
ende system blivit en vanlig syn i skogsbruket. De största kost-
nadssänkningarna de senaste åren har gjorts med direktflisad
Salix. Detta system kan fungera som en motor och få fart på effek-
tiviseringen av skogsbränslesystem.

4. Nuvarande och framtida marknadspriser för bioråvaror

Priset på hyggesrester ligger runt 115 kr/MWh. För anläggningar
som själva krossar materialet är priset 10-15 kr lägre. Mot-
svarande pris pä sågverksbiprodukter ligger runt 90 kr/MWh.
Pris- nivån pä Salix styrs av priset på skogsbränslen.

Det är svårt att sia om priset i framtiden. Det kommer dock att
ligga i spännet frän bränsleproduktionskostnaden till ett alterna-
tivpris som ytterst bestäms av andra bränslens (brist på) miljö-
värde.

Någon väl utvecklad biobränslemarknad finns inte idag.
Tillgänglig mängd bränsle är stor och konsumenternas betalnings-
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förmåga liten. På marknaden sätts priset idag i huvudsak efter
bränsleproduktionskostnaderrta med viss vinst.

Det finns idag ett stort utbud av skogsbränslen, inte minst på
grund av att utbudet av sågverksbiprodukter ökat. Priset på oför-
ädlade bränslen har under 1993 sjunkit till 100 kr/MWh, vilket är
10-20 kr lägre än det nominella pris som som gällt under andra
halvan av 80-talet. Till en viss del förklaras denna prissänkning
av rådande lågkonjunktur, till en annan dei av att inblandningen
av billig spån ökat. Prisnivån på avverkningsrester anges i statis-
tiken till 114 kr/MWh. Enligt leverantörer av flis från avverk-
ningsrester är priset idag pressat och borde ligga på 120 kr/MWh
för att nå lönsamhet.

Sågverken har i dagsläget ert överskott av spån. I flera områden
har dock spån sugits upp scm bränsle, men utbudet är fortsatt
stort. Genom det stora utbudet pressas priset för dyrare råvaror,
exempelvis avverkningsrester.

Ett område där prisnivån sjunkit det senaste året trots ökad efter-
frågan är Mälardalen. Trots en begränsad mängd skogsbränsle i re-
gionen ligger prisnivån runt riksgenomsnittet. Variationen mel-
lan olika län är måttlig. 1989 uppskattades den till ca 10 kr/MWh.
Lägst pris hade Kopparbergs och Gävleborgs län där de många
skogsindustrierna kan sönderdela och själva använda bränslet.
Transportavståndet från skog till användare är utslagsgivande.

Det finns en klar skiljelinje mellan salix och skogsflis.
Skogsbränslet är en biprodukt, medan Salix odlas specifikt för
energiändamål. Företagens strategi måste i flera avseenden vara
mer "genomtänkt" och riskbedömningarna blir mer avgörande.
Dessa skillnader förstärks av att det för Salixflis finns betydande
osäkerheter vad avser skörd, teknikkostnader och utveckling i
jordbrukspolitiken.

En stor del av de leveranser som sker till större avnämare görs en-
ligt avtal som sträcker över mer än en säsong. Endast en liten del
kommer från från en "spotmarknad" eller från små leverantörer.
Bränsleleverantören hämtar sin råvara från flera olika källor och
blandar ofta olika råvaror till en mix. Medelpriserna förändras
därför relativt långsamt, även om dagsnoteringarna kan variera
liksom priset i nytecknade längre avtal.

Import av bränslet från de Baltiska staterna kan få (och kanske re-
dan i viss mån fått) en inverkan på priset vid Östersjöhamnar.
Om hamnkostnader tas med ligger prisnivån kring 90 kr/MWh.
Det råder dock en stor osäkerhet om leveranser på sikt kan ske till
samma låga prisnivå. Dessa leveranser bryter rimligen också



Bilaga 1
Sida 10 (15)

kretsloppstanken med biobränslen, sannolikt kan askan inte
återföras till hyggerna i Baltikum, varvid de miljövärden som
biobränslen lever på sänks.

Det är svårt att sia om prisutvecklingen på längre sikt. Priset
kommer i framtiden att ligga i spännet mellan bränsleproduk-
tionskostnaden och alternativkostnaden för konsumenten att kö-
pa ett annat bränsle eller investera i annan teknik.

Ett antagande är att efterhand som bioenergimarknaden växer och
dyrare sortiment kommer ut på marknaden kommer bränslet
mer och mer att prissättas efter efterfrågan och producenterna
kommer att ta ut ett högre pris även för sortiment som tagits fram
till låga kostnader.

5. Transportmetoder och -kostnader

Kostnaderna att transportera oförädlad råvara med lastbil växer
relativt snabbt med transportavståndet. Alternativ transport med
järnväg eller båt kan vara intressant om omlastning kan
undvikas. Kostnaderna att transportera förädlade fasta bränslen
har som regel marginell betydelse.

Transportkostnaden är en relativt stor del av bränslekostnaden i
biobränsleeldade anläggningar. Ju större anläggning desto större
riskerar transportkostnaden att bli. De korta transportavstånden
vid Salixodling kan emellertid förändra detta.

De relativt höga kostnaderna för transport av bränslet gör att det i
första hand kommer utvecklas lokala/regionala marknader. Den
snabbt växande marknaden för förädlade bränslen håller dock på
att förändra denna situation. Kundens betalningsförmåga måste
dock kompensera förädlingskostnaden som uppgår till 5-7
öre/kWh. För att nå stor lönsamhet krävs stora produktions-
enheter och normalt sett ett antal stora kunder. En osäkerhet
råder hurvida marknaden för förädlade fasta bränslen sviktar den
dag de stora kolpannorna som nu konverteras till biobränsle skall
bytas ut.
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Figur 3 Transportkostnad i kr/MWh som funktion av transport
avstånd

Tåg kan vara ett intressant alternativ om avståndet är längre än 8-
10 mil. Kalkyler visar att man med tåg kan hämta biprodukter typ
spån på 20 mils avstånd till samma kostnad som på 10 mils av-
stånd med flisbil. I detta typfall kunde man lägga in ett spår in-
nanför anläggningsgrind. Om tåget istället transporterade avverk-
ningsreter ökar kostnaderna fritt anläggning med ca 10 kr/MWh.
Lastning och lossning innebär stora kostnader i förhållande till
transportkilometerkostnaden, varför så få omlastningar som möj-
ligt är eftersträvansvärt.

Vattenfalls fallstudie VEGA visar att båttransporter från Norr-
landskusten till lämplig Mälarhamn är konkurrenskraftig endast
om bränslet är mycket billigt. Båttransport med spån från Gävle
med omlastning i Strängnäs gav en transportkostnad på 50
kr/MWh till anläggningen i Eskilstuna. Omlastningen gjorde
båttransporten dyr, en merkostnad på ca 30 kr/MWh, jämfört med
konvetionell flistransport inom 10 mil.
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6. Lokaliseringsapekter för sprittillverkning mht råvarutill -
gångar

En första bedömning är att bränsleförsörningen till en metanol-
anläggning kan utnyttja konventionella system för uttag och
transport av träbränslen. De kvalitetskrav som kan komma att
ställas på bränslet skiljer sig inte på något avgörande sätt mot vad
många fjärrvärmeanläggningar redan idag kräver (sammanvägt
med de erfarenheter över kvalitetssäkring av bränsle som fåtts
från Vattenfalls engagemang i trycksatt förgasning). Faktorer som
bränslepris och tillgång till värmesänkor torde snarast styra
lokaliseringen.

För att en etanolanläggning baserad på CASH processen skall få ett
tillfredställande utbyte måste bränslet innehålla en stor andel
hexoser som kan jäsas till socker. I detta avseende är barrträd och
Salix lämpliga. Lokalisering av en etanolanläggning måste därför
göras med stor omsorg.

Metanol ur förgasning kan framställas ur ett stort antal
biobränslesortiment med en relativt likartad elementarsam-
mansättning. Detta är en förutsättning för att få en produktgas av
god kvalitet. För att identifiera specifikt kritiska egenskaper hos
bränslet vid metanolframställning krävs dock en fördjupad proc-
cesstekninsk analys. Bränsleleverantörer har på många håll i
Sverige en stor erfarenhet av bränslets kvalitesapekter och kan till
viss del klara de önskemål som ställs. Speciellt gäller detta södra
Sverige.

Beträffande bränsle för etanolframställning är utbytet av hexoser
vid hydrolys av cellulosa och hemicellulosa helt avörande för
utbytet. På längre sikt kan dock även pentosjäsning bli praktisk
tillgänglig. Detta gör att man i nuläget bör sträva efter barrträd
hellst med en hög andel stamved. Även Salix ger hyggliga utbyten
av jäsbart socker.

Om målet för bränsleförsörjningen är att ha bränslet lättillgängligt
kommer sannolikt utbudet i närområdet att vara störst i södra
Sveriges skogsområden och i Södra Norrland. Transportavståndet
från hygge till anläggning är idag som mest ca 8-10 mil och kom-
mer förmodligen inte att utökas nämvärt under de kommande
åren. Kanske kan en metanolanläggning vara ett sätt för skogs-
industrin att få avsättning för dagens överskott på skogsråvara.

Om ambitionen är att ha tillgång till ett flertal bränslesortiment
är randområdet skog/åker intressant. På åtminstonde kort sikt
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finns tillgång till billiga biprodukter från sågverken vilket sänker
anläggningens årskostnad för bränsle. Kanske ger lokalisering vid
hamn en möjlighet att även importera bränsle men samtidigt ris-
kerar upptagningsområdet runt anläggningen att öka, då bränsle
endast kan erhållas på halva radien.

I Mellansverige är tillgången på skogsbränsle begränsad. En
framtida större anläggning kan komma att behöva hämta sitt
bränsle på ett avstånd på upp till 20 mil från anläggningen. Det är
därför angeläget att utbidet av Salix ökar. Med mixade leveranser
skogs /åkerflis kan medeltransportavståndet sannolikt sänkas till
runt 5 mil. I Mellansverige med tillgång på ett stort antal värme-
sänkor, bör det finnas kommuner som kan tänkas intrssera sig för
metanolframställning eller någon form av kombinat.

Rena bränslesortiment för etanolframställning kan fås från såg-
verkens biprodukter. Odlade energiråvaror (Salix) torde också
vara relativt homogent. Vid gallringar torde det också gå att få
fram ett bränsle med en hög andel hexoser. Detta bränsle innehål-
ler dock alltid en inblandning av olika trädkomponenter.
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VU-VS/Sture Gärdenäs

Trädbränslesortiment för alkoholframställning

Komponent

Stam

Gren

Bark

Gröndelar

SUMMA
Cellulosa
Hemicellulosa
Lignin

Awerkn. barr
% (+ andel
cellulosa
hemicellulosa
lignin).

25 40
24
28

50 30
17
22

10 25
25
39

15 25
27

31,5
21,1
26,2

Awerkn. björk
% (+ andel
cellulosa
hemicellulosa
lignin).

45 44
33
22

45 37
38
26

10 20
50
19

0 44
33

2L

38,5
36,9 *
23,5

1994-01-13

Gallring barr
% (+ andel
cellulosa
hemicellulosa
lignin).

55 40
24
28

25 30
17
22

10 25
25
39

10 25
23

.29.

34,5
22,6
27,7

Salix
% (+ andel
cellulosa
hemicellulosa
lignin).

85 46
22
19

0

15 20
18
22

0

42,1
21,4
19,5

U3

* Hemicellulosan i löwed består nästan uteslutande av pentoser.
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Ersättning till
markägare

Risskotning till
bilväg

Flisning

Vidaretransport

Krcssning

Omlastning

Transport till
panna

Lager

Administration

Vinst och risk

Totalt, kr oer B 3 S

Energivärde,
MWh oer m3s

Totalt, kr per MWh

Krcssning
hes för-
brukaren

7 -

20

-

35

15(?)

-

-

3

5

3

88

0.84

105

Kross-
ning vid
terainal

7

20

-

25

22

3

Ii»

2

5

3

101

0.84

120

Flisning
vid bilväer

7

20

31

20

-

-

-

5

5

3

93

0.80

116

Flisning
oå hveee

7

-

48

20

-

-

-

5

5

3

88

0.78

m

Tabell 12
Exempel på kalkylkostnader för skogsbränsle.



VATTENFALL 940225 BILAGA 2
UTVECKLING

Clas Ekström, Vattenfall Utveckling AB och
Fredrik Kopp, Vattenfall Energisystem AB.

TEKNIK OCH KOSTNAD FÖR METANOLPRODUKTION

1 Teknisk beskrivning av metanoltillverkning från träråvaror
Tekniken skall enligt förutsättningarna vara befintlig teknik eller teknik som
kommer att finnas tillgänglig i kommersiell skala inom de närmaste åren. I
detta avseende skiljer sig denna studie från tidigare Vattenfallstudier
(Ekström, Kopp 1992) där en mer framtida metanolsyntes användes. Olika
tekniker och teknikutveckling belyses närmare i bilaga 2B till huvudrapporten.

Luftseparation

Produktionen av syrgas sker med kryogen destination, d v s en luftsepara-
tionsanläggning av konventionell typ. Syrgasens renhet är 99%. I luftsepara-
tionsanläggningen produceras även kvävgas, vilken används i förgasnings-
delen samt i gasreningen.

Att sy i gas används som oxidationsmedel beror på att mängden inertgas i
gasen till meianolsyntesen måste vara låg.

Förgasning. träbränsletork och stoftavskiljning

Förgasaren är en syrgasblåst, ångmodererad trycksatt ( ca 20 bar)
fluidbäddförgasare med termisk omsättning av tjäror och kolväten.

Metanhalten i gas har antagits vara 1-3% i tidigare studier baserade på
torvförgasning (SDAB/NE 1983). Sannolikt kommer metanhalten att vara
några %-enheter högre vid förgasning av träbränsle.

I förgasningdelen ingår även mottagning och förbehandling av träråvaror och
en ångdriven indirekt träbränsletork. Träråvaran levereras flisad till anlägg-
ningen. Av den återvunna ångan från torken görs fjärrvärme.

Verkningsgraden för förgasaren (cold gas efficiency) är satt till 82% baserat
på effektivt värmevärde för torrt trä in i förgasaren. Ångan som produceras i
gaskylningen används för ångturbindrift av gaskompressionen samt i tork-
delen.

Stoft i gasen från förgasaren avskiljs dels i cyklon före gaskylningen (detta
stoft återförs till förgasaren) och dels i våtskrubber efter gaskylningen. I
våtskrubbern avskiljs även resterande sot och tjäror. Den del av vätskefasen
som lämnar skrubbern renas i sin tur från stoft, sot och tjäror innan den leds
till avloppsvattennät.

Shift

För att få rätt förhållande mellan väte och koloxid inför metanolsyntes
blandas gasen med vattenånga och leds sedan över en katalysator.
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Härigenom åstadkommes en "shiftreaktion" vilket innebär att vätgas och kol-
dioxid bildas ur koloxid och vattenånga. Hur långt shiftningen skall drivas reg-
leras genom att en del av gasen leds förbi shiftreaktom.

Efter shiftningen kyls gasen till lämplig temperatur för avsvavlingen. Den av-
givna värmen används för återkokning vid avskiljningen av sura gaser.

Avskiljning av sura gaser

Avskiljning av sura gaser, d v s främst koldioxid men även mindre mängder
vätesulfid, sker i en gasrening av våt typ. Då metanolsyntesen ej accepterar
mer an ca. 0,1 ppm S i gasen är det även viktigt att gasreningsprocessen tar
hand om kvarvarande COS i gasen.

Ingen svavelåtervinning förutses då mängderna är små.

Metanolsvntes

Den rena gasen från gasreningen komprimeras i en ångturbindriven kompres-
sor till ca. 60 bars tryck varefter den leds till metanolsyntesen.

Metanolsyntesen är av konventionell lågtryckstyp, från ICI eller Lurgi.

För att hålla ner inertgasmängderna i synteskretsen, blödes en del av gasen
av. Avblödningsgasen används till överhettning av ånga samt produktion av
fjärrvärme. Den vid syntesen producerade ångan används som processånga i
olika delar av anläggningen.

I metanolsyntesen ingår slutrening av metanolen till en vattenhalt av <0,15%.

Verkningsgraden för metanolsyntesen, dvs energi i syntesgasen/energi i
metanolen, kan sättas till 69% om metanhalten i gasen från förgasaren ej är
mer än 1-3%. En högre metanhatt i syntesgasen medföi att utbytet sjunker
pga att mer gas måste blödas av ur syntesloopen. En stor del av energin i av-
blödningsgasen kan dock återvinnas som fjärrvärme.

I denna studie antas av denna anledning verkningsgraden (räknad på effek-
tiva värmevärden) från torr träråvara till metanol bli 50% i stället för 55-57%
som angetts i tidigare studier baserade på torvförgasning (SDAB/NE 1983).
Detta innebär att energiverkningsgraden i metanolsyntesen antas vara 63%.

Alternativet till att blöda av mer gas är att införa en metanreformer efter
stoftreningen i förgasningen. Gasen måste då värmas genom förbränning av
en del av syntesgasen - även detta förfaringssätt medför ett lägre totalt meta-
nolutbyte.

Inverkan av olika metanolutbyten belyses i avsnittet känslighetsanalyser.
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Figur 1 Principiellt flödesschema

Miljökonsekvenser

Miljökonsekvenser av metanoltillverkning ur biomassa finns ej beskrivna i
litteraturen. Utifrån den typ av processer och tekniker som förutsätts i denna
studie kan dock följande grova bedömningar göras.

- Torkning av biobränslen kan ge vissa utsläpp av terpener och andra lättflyk-
tiga träkomponenter till luft och vatten.

- Askan från förgasarens nederdel bör kunna återföras till skogs- eller
odlingsmark.

- Vatten från våtskrubber förutsätts renas tillräckligt för att kunna släppas till
avloppsnät.

- Fast återstod från stoftavskiljning och vattenrening innehåller sannolikt höga
halter av oförbränt organiskt material samt även små mängder tjäror. Den
måste därför deponeras.

- Eldning av restgasen från metanolsyntesen förutsätts ske med de miljö-
prestanda som normalt krävs för förbränningsanläggningar av motsvarande
storlek.



94-02-25

2 MetanoltiHverkningens material- och energibalanser

Ingen optimering av energiflödena inom processsytemet har genomförts. Data
för de olika delarna är tagna från Nämnden för energiproduktionsforsknings
studier (SDAB/NE 1983), Studsvik (Studsvik 1985) samt tidigare framtaget
Vattenfallmaterial.

Anläggningens årliga drifttid är enligt projektförutsättningarna 8000 h/år.

Enligt projektförutsättningarna skall träråvaruförbrukningen till anläggningen
vara 250.000 ton TS/år. Det effektiva värmevärdet räknat på torr träråvara har
satts till 5,2 MWh/ton TS (18,7 GJ/ton TS) vilket ger 1300 GWh/år TS till
anläggningen. Råvaran levereras otorkad och antas då ha 50% fukthalt. Det
effektiva värmevärdet räknat på fuktig träråvara blir då 2,25 MWh/ton trä med
50% fukt (8,1 GJ/ton trä med 50% fukt) vilket ger 1125 GWh/år fuktig råvara
till anläggningen. Den energimängd som teoretiskt krävs för att torka bränslet
(2,5 GJ/ton fukt) har då dragits av från det effektiva värmevärdet i torrt
bränsle. Det är detta effektiva värmevärde i fuktig träråvara som i Sverige
utgör bas för prissättningen vid köp.

Gaskompressionen före metanolsyntesen drivs med ånga från förgasarens
gaskylning. Ångan expanderas i en ångturbin och mottryckskondenseras.

Luftseparationsanläggningen och övriga elförbrukare (motorer m m) försörjs
med inköpt elkraft, uppskattat till totalt 8 MW eller 64 GWh/år. Med de elpriser
som gäller idag och som kan förväntas gälla under de närmaste åren i Sverige
är det ej lönsamt att köpa in extra biobränsle för att generera el internt och
/eller för avsalu. Dessa aspekter diskuteras också i en tidigare Vattenfallstudie
(Ekström, Kopp, 1992).

Som nämnts i avsnitt 1 ovan, antas verkningsgraden (effektiva värmevärden)
från torr träråvara till metanol bli 50%. Detta ger en metanolproduktion med ett
energiinnehåll av 650 GWh/år (effektivt värmevärde). Detta motsvarar
117.470 ton/år eller 148.666 m3/år metanol.

Det har varit svårt att bilda sig en uppfattning om vilka temperatumivåer och
värmeeffekter som är möjliga för värmeproduktion vid metanoltillverkning ur
biobränslen. Nästan all metanoltillverkning idag sker med naturgas som
råvara och de flesta tidigare studier av metanoltillverkning av torv eller
biobränslen har varit inriktade på lokaliseringar som inte efterfrågar
fjärrvärme.

Biobränslebaserade metanolfabriker blir dock mer ekonomiskt beroende av
värmeförsäljning än naturgasbaserade. Detta beror främst på att biobränsle
(liksom torv) kräver torkning samt att processutbytet av metanol från
biobränsle (liksom torv) blir lägre än från naturgas. Båda dessa faktorer gör att
andelen värme i utgående energi blir högre än för metanoltillverkning ur
naturgas.

Vid torkningen av träråvaran tillförs högvärdig värmeenergi, i vårt fall i form av
ånga från förgasaren (gaskylning) och metanolsyntesen. En ångdriven mot-
tryckstork kan utformas så att torkenergin kan återvinnas vid temperaturer upp
tillca130°C.



94-02-25

I denna studie förutsätts värme för försäljning kunna utvinnas vid tempe-
raturnivåer över ca 130°C (motsvarar 3 bars ånga). Nedanstående värmekällor
och effekter har med denna förutsättning bedömts vara möjliga för extern
värmeavsättning.

Återvinning av torkenergi från mottryckstorkning
av bränsle ca 21 MW

Mottryckskondensering av ånga som använts

för drift av gaskompressor ca 4 MW

Förbränning av blödgas från metanolsyntesen ca 15 MW

TOTALT ca 40 MW

320 GWh/år

Marknads- och prisbild för avsättning av värme behandlas i bilaga 4.
Resterande spillvärme bedöms föreligga vid så pass låga temperaturnivåer att
det ej kan avsättas till extern kund utan uppgradering med värmepump.
Utrymme för avsättning av sådant värme till tillräckligt högt pris och under
tillräckligt stor del av året för att det skall vara lönsamt bedöms ej finnas annat
än i de allra största svenska fjärrvärmenäten. (Se vidare bilaga 4).

Sådan lågvärdig värmeenergi genereras bl a från:

Kylning i syrgasfabrik och avskiljning av sura gaser (temperaturnivåer så
låga som <30°C).

Slutkylning av metanol.

Spillvärme i avgaser.

Oförbränt i aska från förgasning.

Baserat på ovanstående bedömningar har material- och energibalanser tagits
fram och de redovisas i figur 2 och 3 nedan. Alla energitermer är uttryckta som
effektiva värmevärden.

Träråvara fuktig

(torr)

Elkraft

Metanol (4,37 MWh/m3)

Fjärrvärme

Tot. tillförd energi

Tot. nyttiggjort energi

Råvaror och förnödenheter

500 000 ton/år = 1125 GWh/år
(250 000 ton TS/år=1300 GWh/år)

64 GWh/år

1125+ 64 =1189 GWh/år

Produkter

148.666 m3/år = 650 GWh/år
117.470 ton/år
320 GWh/år

970 GWh/år = 81,6%

Figur 2 Material- och energibalans, årsbasis.
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(Torr träråvara)

(162 MW)

Fuktig träråvara

141 MW

94,6%

Elkraft

8MW

5,4 %

k .

»I
fa

br
ik

S
i

Metanol

81 MW

54,7%

Fjärrvärme

40 MW

26,9 %

Förluster

18,4 %

Figur 3 Energibalans, effektbasis.

Räknat på effektiva värmevärden blir energiinnehållet i producerad metanol
58% av energiinnehållet i fuktig träråvara. Om torr träråvara används som bas
blir motsvarande siffra 50%.

3 Investering

Investeringsnivåerna har bedömts baserat på studier gjorda i USA av Chem.
Systems för U.S. Department of Energy (U.S.DOE 1990) och EPRI (EPRI
1990), i Sverige av Vattenfall (Ekström, Kopp, 1992) samt internt Vattenfall-
material från egna projekteringar för att få en anpassning till svenska
förhållanden. Data från de amerikanska studierna redovisas i bilaga 2. Som
jämförelse redovisas där även data från tidigare svenska studier (SDAB/NE,
1983), (Studsvik, 1985) samt från en nyligen publicerad amerikansk bok
(Johansson et al., 1993). Våra investeringsbedömningar redovisas i tabell 1
nedan och i bilaga 1.

Investeringen har bedömts för den för projektet valda anläggningsstorleken,
250.000 ton TS/år (117.470 ton metanol/år eller 352 ton/dygn) samt för en
större anläggning, 648.000 ton TS/år (304.000 ton metanol/år eller 913
ton/dygn) för att kunna bedöma inverkan av anläggningsstorlek på produk-
tionsekonomin.

Investering för råvarumottagning och lager har förutsatts vara lika för metanol-
och etanoltillverkning. Den har bedömts vara 35 MSEK för kapaciteten 250.000
ton TS/år och i stort sett proportionell mot kapaciteten, d v s skalfaktorn
bedöms vara nära 1. (Se bilaga 3 till huvudrapporten, "Teknik och kostnad för
etanolproduktion").

Investeringen för luftseparation och förgasningsdelen (inkl. förbehandling och
torkning av träråvara samt stoftavskiljning) har bedömts baserat på aktuella
storlekar.
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I de amerikanska studierna och i Vattenfallmaterialet har råvarumottagning
och lager ej kunnat särskiljas från övrig förbehandling, torkning, förgasning
etc. Därför har det av projektet satta värdet (35 SEK för basfallet) subtraherats
från dessa summor.

Investeringen för shift, avskiljning av sura gaser och metanolsyntesdelen (inkl.
gaskompression och slutrening av metanol) är nedskalade från vår större
anläggningsstorlek (648.000 ton TS/år) med hjälp av skalfaktorer från EPRI-
studien (EPRI, 1990). Investeringarna avser levererade och monterade
nyckelfärdiga processdelar.

Investeringen för biprodukt- och hjälpsystem innefattar bl a internt ångsystem,
värmeväxlare för fjärrvärme, övrig ej specificerad utrustning, rördragning
mellan och utanför processdelar, central instrumentering, byggnader och
markberedning för en "normalt" svår tomt. Byggklar tomt med nödvändig
infrastruktur (vägar, vatten, avlopp, elkraft etc) förutsätts finnas. Kostnad för
markförvärv varierar starkt beroende på lokalisering, ägarförhållanden etc och
ingår därför ej. Investeringen för servicesystem och övrigt har satts till 42% av
summan av de ovan uppräknade anläggningsdelarna, baserat på erfarenheter
från Vattenfalls tidigare interna projekteringar.

Summeras ovanstående delar fås den totala investeringen för apparatur och
montage 900 resp. 1580 MSEK för de två anläggningsstorlekarna.

Till detta skall läggas kostnader för projektering av den hopkopplade
anläggningen, upphandling, projektledning m m. Denna kostnad sätts ofta till
10% av investeringen för apparatur och montage.

Till ovanstående poster läggs enligt projektförutsättningarna även oförutsett,
10%av investeringen för apparatur och montage.

Det material som använts vid investeringsbedömningen kommer från
studier/projekteringar som gjordes innan den svenska devalveringen hösten
1992. Detta innebär givetvis en fördyring av sådan utrustning som köps från
länder vars valutor hållit sig starkare än Sveriges. Å andra sidan rådde
fortfarande högkonjunktur då flertalet av dessa studier/projekteringar
genomfördes, varför priserna i resp. leverantörsländers valutor sannolikt är
något lägre sett som snitt över en konjunkturcykel. Den sammantagna
prisförändringen i svenska kronor av dessa faktorer är svår att bedömma. Den
torde dock inte vara större än att den ryms inom posten ofönjtsett (10%), som
enligt projektförutsättningarna läggs till de bedömda apparatinvesteringarna.

En jämförelse idag med de amerikanska studierna (bilaga 1) försvåras av att
kursen på USD relativt SEK förändrats avsevärt sedan dessa studier
genomfördes, utan att motsvarande prisökningar skett i Sverige eller övriga
Europa. (Andelen utrustning som köps från USA till en metanolfabrik i Sverige
torde vara mycket liten). Till exempel var kursen under tiden 1990 fram till
devalveringen hösten 1992 ca 5:50 - drygt 6 SEK/USD, vid årsskiftet 1992/93
drygt 7 SEK/USD och f n (november 1993) drygt 8 SEK/USD. En omräkning
av dessa studier till svenska förhållanden bör kanske även idag hellre göras
med den kurs som gällde då studierna genomfördes, än med dagens kurs.
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Tom träbränsle in (ton TS/år)

Råvarumottagning, lager

Luftseparation

Förgasning inkl. förbehandling och
torkning av träråvara samt
stoftavskiljning

Shift och avskiljning av sura gaser

Metanolsyntes inkl. gaskompression
och slutrening

Biprodukt- och hjälpsystem (42%)

Totalt apparatur och montage
(MSEK)
Projektering, upphandling,
projektledning
(10% av apparatur och montage)

Ränta under byggtid

Uppstartkostnader

Oförutsett (10% av apparatur och
montaqe)

TOTAL INVESTERING (MSEK)

250000

35

130

250

65

155

265

900

90

110

40

90

1230

648000

90

230

400

115

275

470

1580

160

190

80

160

2170

Skal-
faktor

ca1

0.6

0.5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Tabell 1 Sammanställning av investeringar, prisnivå 1992.

Kapitalkostnaderna skall beräknas baserat på en total investering som utgörs av
apparatur och montage, med tillägg för kostnader för projektering, upphandling,
projektledning etc samt ränta under byggtid, uppstartkostnader och oförutsett.

Ränta under byggtid

Byggtiden bedöms bli ca 4 år från start av projektering till dess att anläggningen är i
drift. Tiden för uppstart (ca 4 månader) är inkluderad.
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Betalningarna antas huvudsakligen ske under de 3 sista åren (inklusive
uppstartperioden). Räntan under byggtiden beräknas förenklat som
kylkylräntan för 3 år på halva investeringen för apparatur och montage enligt
Tabell 1 ovan. För basfallet (8% realränta enligt projektförutsättningarna) blir
räntan under byggtiden grovt räknat ca 110 MSEK. För den större
anläggningen kan den på motsvarande sätt uppskattas till ca 190 MSEK.

Uppstartkostnader

Tiden för uppstart bedöms bli ca 4 månader. Under denna tid antas
kostnaderna för råvaror och förnödenheter samt biproduktintäkterna bli
hälften av vad det blir vid normal drift medan övriga produktionskostnader
(exklusive kapitalkostnader) antas bli desamma. För basfallet har
uppstartkostnaderna beräknats till 36 MSEK, vilket rundas av uppåt till 40
MSEK. För den större anläggningen blir uppstartkostnaden på samma sätt 80
(74) MSEK.

Total investering

Den totala investeringen som används för beräkning av kapitalkostnaden blir
för basfallet 1230 MSEK och för den större anläggningen 2170 MSEK.

4 Produktionskostnader

4.1 Beräkning av produktionskostnader

Ränta på rörelsekapital

Rörelsekapitalet beräknas som råvaruförbrukning och löner under 1 månad
och blir för basfallet 14 MSEK och för den större anläggningen 33 MSEK. En
årlig ränta på detta skall utgå.

Förnödenheter fförutom elkraft)

Årlig kostnad för kemikalier och katalysatorer anges till 0,5 MUSD/år för en
anläggning som producerar 263.000 ton metanol/år ur biomassa med
"nuvarande teknik", d v s shift, dagens metanolsyntesteknik men inte någon
katalytisk metanolreformering (U.S.DOE 1990).

För en anläggning som producerar 333.000 ton metanol/år ur torv (1000
ton/dygn), med i stort sett samma processlösning som vår studie baseras på,
anges behovet av kylvatten till 164 m3/h eller 1,3 Mm3/år och behovet av
matarvatten till 22 m3/h d v s 0,18 Mm3/år (SDAB/NE, 1983).

Dessa data kan anses relevanta för den större anläggningsstorleken
(304.000 ton metanol/dygn) för vilken investeringsbedömning gjorts (se
ovan).

Med dollarkurs 8 SEK/USD och priser på kylvatten och matarvatten på 0,1
SEK/m3 resp. 2 SEK/m3 blir den årliga kostnaden för dessa förnödenheter
och för denna anläggningsstorlek knappt 5 MSEK/år.

För vårt basfall (117.470 ton metanol/år) blir motsvarande kostnad då knappt
2 MSEK/år (kostnaden förutsätts proportionell mot den årliga metanol-
produktionen).
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Kostnaderna för rening av vatten från våtskrubber samt hantering och
deponering av fast återstod från stoftavskiljning och vattenrening finns ej ut-
redda i litteraturen för metanoltillverkning av biomassa. Med ledning av lik-
artade fall bedöms den årliga kostnaden för vårt basfall bli högst någon/några
MSEK/år.

Den totala förnödenhetskostnaden sätts med ledning av ovanstående till 5
MSEK/år för vårt basfall och 13 MSEK/år för den större anläggningsstorleken.

Personal

Personalbehovet bedöms bli 50 personer med 6-skiftsgång. Enligt
projektförutsättningarna är personalkostnaderna 300.000 SEK/år och anställd,
d v s den blir 15 MSEK/år för alla beräkningsfall.

Und&rhåll. försäkringar

Kostnader för underhåll och försäkringar sätts schablonmässigt enligt
projektförusättningarna till 3% resp. 1% av investeringen för apparatur och
montage. Dessa kostnader blir för basfallet 27 resp. 9 MSEK/år.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna beräknas baserat på den totala investeringen enligt Tabell
1, i basfallet 1230 MSEK. Enligt projektförutsättningarna används en annuitet
av 11,7%/år vilket motsvarar 8% realränta och 15 års ekonomisk livslängd.
Detta ger för basfallet en kapitalkostnad av 144 MSEK/år.

Till detta läggs en årlig (real)ränta på rörelsekapitalet, i basfallet 8% av 14
MSEK, d v s 1,1 MSEK/år.

4.2 Resultat

Produktionskostnaderna har beräknats för basfallet och kalkylen redovisas i
bilaga 2.

Dessutom har känslighetsanalyser gjorts för:

Högre metanolutbyte (55% av effektivt värmevärde i torr träråvara) och
istället lägre utbyte av säljbar värme (35 MW).

Minskad avsättningsmöjlighet för producerad värme

Förändringar i priset på träråvaran

Ändrad real kalkylränta

Osäkerhet i investeringsnivån.

För att belysa de ekonomiska effekterna av olika anläggningsstorlek har
produktionskostnaden även beräknats för en större anläggningsstorlek,
648.000 ton torr träråvara per år motsvarande 304.000 ton producerad meta-
nol per år.

En sammanställning av beräknade metanolproduktionskostnader och
känslighetsanalyser redovisas nedan i Tabell 2.

För att kunna jämföra med bensinpriset har även produktionskostnaden för
metanolen beräknats per liter bensinekvivalent (kostnaden för att ersätta en
liter bensin med metanol med hänsyn till skillnaden i effektivt värmevärde).



Produktions-
kostnad exkl.
kapitalkostnad

MSEK/år

SEK/liter metanol

SEK/MWh metanol

Basfall

146,2

1,0

225

Metanol
55% av LHV
iTS
värme 35 MW

+8.0

+/-0

-9

1000 h/år
mindre
värme
avsättning

+8,0

+0,1

+12

+/-10 SEK/MWh
för träråvara

+/-17

realränta

+/-0

+/-0

+/-0

325,1

0,8

193

Stor +t

anläggning investering

Kapitalkostnad*)

MSEK/år 145,0 +/-0 +/-0 +/-0,9

Total
produktionskostnad

MSEK/år 291,2 +8,0 +8,0 +/-12,1

SEK/liter metanol 2,0 -0,1 +0,1 +/-0,l

SEK/MWh metanol 448 -30 +12 +/-19

SEK/liter bensin-
ekvivalent 4,0 -0,3 +0,1 +/-0,15

*) Inkl. ränta på rörelsekapita'.

Tabell 2 Sammanställning av metanolproduktionskostnader samt känslighetsanalyser.

+10,0/-10,6 256,5

3,1

+/-28,8

+10,0/-10,6

+0,l/-0,1

+15/-16

581,6

1,5

345

+/-36

+/-0,2(5)

+/-55

94-02

Vi
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SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGSDATA - METANOLPRODUKTION
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Källa

Metanolproduktion ton/h

Bränsle

Prisnivå

Luftseparation
Förgasning, inkl. mottagning, för-
behandling och torkning av trärå-
vara samt stoftavskiljning
Shift och avskiljning av sura gaser
Metanolsyntes inkl.
gaskompression och slutrening

Biprodukt- och hjälpsystem

Nuvarande
studie

15

Bio

92
MSEK

130

285

65

155

265

38

Totalt för apparatur och montage 900

230

490

115

275

470

1580

EPRI
GS/ER-

6665

227

Kol

84:4
MUSD

DOE/PE DOE/PE
-0093 --097P

183 inkl
shift + gas-

rening

208

Kol

87:4
MUSD

78

33

Bio

87:4
MUSD

46
126 ej

fluidbädd-
förgasare

11

30

53

267

DOE/PE
--097P

38

Bio

87:4
MUSD

40
74 inkl

reformer

13 ej shift

30

39,2

196

Studsvik

MINO

EB-85/72

42

Torv

Juli 85
MSEK

1562 inkl
design,

enginee-
ring och
licenser

Wyman1*,
Bain Hin-

man & Ste-
vens

38

Bio

89
MUSD

43
78 inkl

reformer

14 ej shift

32

42

209

NE/BF-
83/1 del-
projekt

torkstudi-
er...

42

Torv

82
MSEK

1080

l) Data från DOE/PE-097P för fluidbäddförgasare omräknat till 1989 års prisnivå.



Metanolproduktionskostnad. Basfall %r

for metmnol - bmsfmll.

Apparatur o. montage 900 MSEK Ränta:
Byggtid 3 år Ränta under byggtid: 108
Uppstart 4 månfinom byggtid).
Produktionskostnad med
1/2 råvaruförbrukn. o. biproduktintäkt
Byggherrekostnad och oförutsett
(10+10% av apparatur o. montage)
Total investering:

36

1 månads(730h) råvaruförbrukning och löner
Rörelsekapital:

8
110

40

180
1230

103
14

%real
MSEK(avrundat)

MSEK(avrundat)

M5B<
MSB<

GWh/år
MSB<

Råvarukostnad
Träflis. fuktig

Elkraft

Förnödenheter

Personal
SO personer

Underhåll
% av apparatur o. 3
montage, MSEK: 900

Forsäkring
% av appatatur o.
montage: 1

Biproduktintäkter
Fjärrvärme

Produktionskostnad
exkl. kapitalkostnad
m3/år 148666
GWh/år

Kapitalkostnader
Ränta %: 8
Antal år: 1 5
Kapital MSEK: 1230
Avrundning
Ränta på rörelsekapital

Total prod.kostnad
m3/år 148666
GWh/år

Kvantitet
Ton/år

500.000

GWh/ar

1125

64

320

650

650

i-pris
SEKMWfc

120

300

200

Kostnad
IISEKAr

135.0

19,2

5,0

15,0

27,0

9.0

-64,0

146,2

0,98 SEK/liter
225 SEK/MWh

143,7
0,2
1,1

291,2
1,96 SEK/liter
448 SEK/MWh
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Utveckling av teknik för metanol ur
biobränsle - En resumé

Bakgrund

Metanol ur biobränsle innehåller teknik för (se figur 1)

1) Biobränslehantering
2) Torkning
3) Inmatning
4) Förgasning
5) Rågasrening
6) Slutlig gasrening/konvertering till syntesgas
7) Metanolsyntes

De senare processtegen (6 och 7) har mycket gemensamt med
teknik för andra råvaror t ex naturgas, olja eller kol.
Även förgasningstekniken har delvis följt i spåret på mer
eller mindre etablerad kolförgasningsteknik t ex slaggande
pulverförgasare, Koppens-Totzek (K-T) eller senare
fluidbäddförgasare (HTW, IGT). De tidiga processtegen
hämtar teknik främst från etablerade
förbränningsanläggningar för biobränslen och massaindustri.

På liknande sätt som tekniken kommer från olika
industribranscher så har råvaran sitt
ursprung/traditionella användningsområde inom
skogsindustrien medan produkten hör hemma inom/konkurrerar
med petrokemi och oljeindustri. Denna splittrade bild har
inneburit att teknikutveckling för metanol från biobränsle
främst drivits med långsiktig målsättning inom statligt
dominerad FoU och saknat starka industriintressenter som
drivit på utvecklinger. Etablerade industriintressen
(skogsindustri, oljeindustri) har istället periodvis
motverkat satsningar. Detta står i skarp kontrast till
etanolutvecklingen där råvaru intressenter och
jordbrukssektor inom t ex EG, USA och Brasilien
(sockerodling) drivit fram kraftigt subventionerade
program. Ovanstående starka koppling till statliga FoU
program gör att utvecklingen är starkt knuten till allmänna
utvecklingen p& energiområdet med avgörande händelser:

1973 "Första" oljekrisen

1978 Andra oljekrisen

1985-86 Realt prisfall olja

1990 Genomslag CC>2-frågan och växthuseffekten
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Före 1973 Fyrtiotalsteknik

Traditionella fastbränsleförgasare utgjordes av fasta
bäddar/schaktugnar där styckeformiga bränslen förgasas.
Denna teknik fördes vidare till trycksatta förgasare av
LURGI och byggdes före 1973 t ex i Syd-Afrika p g a olje
embargo. Andra kolförgasningstekniker utvecklades tidigt,
t ex Koppens-Totzek suspensionförgasare (Uleåborg 1948) och
den första fluidbäddtekniken i form av Winkler förgasaren
redan under 1930-talet. Dessa tekniker arbetade båda vid
atmosförstryck.

För biobränsleförgasning testades i Sverige under andra
världskriget en syrgasblåst schaktugn men ingen process
kommersialiserades.

Såväl metanol som etanol var i Sverige fram till 1960-talet
främst biprodukter från skogsindustrien. När den
skogsindustriella basen för biproduktsetanol och metanol
blev för liten gick man över till petrokemisk råvara (t ex
Stenungsund 1963).

De enda utvecklingsförsök av ny förgasningsteknik som
skedde före 1973 är i USA där man i spåren av naturgaskris
och avfallsproblem byggde ett antal demonstrationsanlägg-
ningar för sopförgasning t ex den syrgasblåsta PUROX-
processen. Samtliga avfallsförgasare hade stora problem
och de allra flesta lades snabbt ned.

Metanolsyntestekniken utvecklades för naturgas och andra
råvaror till extremt storskaliga anläggningar först med i
stort gemensam teknik för ammoniak och metanol
(högtryckssyntes). Metanol har aldrig syntetiserats
kommersiellt i Sverige men motsvarande ammoniakanläggningar
förbereddes i något fall för metanolsyntes (Kvarntorp).

1973-1978 Begynnande FoU-intresse

I spåren efter oljekrisen 1973 startade i många länder FoU-
program för alternativ energiförsörjning. Förgasningsteknik
för kol för SNG-produktion (SNG = Syntetisk naturgas)
prioriterades starkt i USA. Detta ledde till att ny
kolförgasningsteknik med höga metanutbyten testades upp
till demonstrationsskala (SYNTHANE, U-GAS m fl).

De traditionella europeiska kolförgasningsteknikerna K-T
och Winkler trycksattes till SHELL/Krupp-Koppers/PRENFLO
resp. högtemperatur-Winkler HTW. När avreglering av USA's
naturgasmarknad ökade utbudet och sänkte naturgaspriserna
gick luften ur SNG-utvecklingen. Den enda USA-anläggning
som verkligen byggdes finns i North Dakota och baseras på
LURGI:s fastbäddsförgasarteknik (14 förgasare).
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För biobränsleförgasning innebar perioden främst att
grundläggande FoU-program inleddes t ex i Sverige vid KTH.
1970-talet innebar att biobränsleegenskaperna för
förgasning klarlades med moderna metoder t ex termovåg. I
slutet av perioden fanns ett betydande nytt kunnande
rörande de bränslekemiska egenskaperna hos trä och andra
biobränslen.

1978-1985 Utvecklingsboom - Pilotanläggningar

Ny kolförgasningsteknik

Den första oljekrisen sågs som en engångsföreteelse men
efter en ny akut oljeprishöjning 1978 blev FoU-satsningarna
såväl i Sverige som utomlands stora. Behovet var då främst
att hitta nya drivmedel och metanol kunde då utgöra ett bra
alternativ till konventionella oljeprodukter.
Metanol/ammoniak har också en traditionell petro-kemisk
marknad där kol (och biomassa) som syntesgasråvara kunde
vara konkurrenskraftig med naturgas och olja.

Syntesgasframställning ur olja respektive naturgas har
verkningsgrader på 70-80 %. Detta gör att syntesgas ur
fasta bränslen har bättre konkurrenskraft än SNG-
produktion.

Behovet av syntesgas (CO+H2) och tunga drifterfarenheter
gjorde att de nyutvecklade amerikanska flerstegsförgasarna
för metan CH4)slogs ut av de traditionella europeiska

kolförgasarna. Undantaget utgjordes av TEXACOs från olja
till kol konverterade trycksatta högtemperatur-förgasare.
Texaco-anläggningar för syntesgas byggdes i USA och Japan
baserade på kolpulver. Dessutom byggdes i slutet av
perioden den första kolförgasaren med TEXACO-teknik för
elproduktion i kombinerad cykel (Cool Water i Californien).
HTW-förgasaren utvecklades upp till demonstrationsskala för
syntesgas ur brunkol i Tyskland för drift vid 1,0 MPa.

Svensk FoU-expansion

För svenskt vidkommande expanderade efter 1978 FoU-
aktivitetarna för biobränsleförgasning med en klar
inriktning mot metanol. Processidéer baserade på
biobränslets egenskaper utvecklades och värderades. Det
kapitalintensive syrgasverket identifierades som en stor
kostnad, syrgasfria processer med indirekt värme överföring
utvecklades både vid LTH och KTH.

Under tiden 1978-80 utvärderades dessa processer mot bästa
"tillgängliga" teknik (HTW), se figur 2, av Studsvik, KTH,
LTH och Kemiinformation. Denna utvärdering visade att
denna typ av processer ej kan konkurrera verkningsgrads-
mässigt för metanolproduktion (Se tabell 1). Syrgasverkets
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investeringskostnader visade sig också motiverade med
hänsyn till de syrgasfria processernas ökade behov av
värmeväxling (högtemperaturvärmeväxlare) och/eller separata
förbränningsenheter. Resultaten publicerades
internationellt 1981. Det bör observeras att dessa resultat
stred mot de antaganden som låg till grund för tidigare
svensk FoU och preliminära ansatser som utvärderingsgruppen
gjort från start.

Utvärderingen pekade istället på andra viktiga utvecklings-
områden för biobränsle ur metanol:

a) minimal målning av biobränsle (ej pulver)

b) minimal syrgas förbrukning för att nå syntesgas
(CO+H2) dvs låg förgasningstemperatur och
katalytisk/termisk efterbehandling av gasen

c) Trycksatt förgasning vid optimalt tryck (2,0 - 3,0
MPa) för att undvika rågaskompression. (Syntesgas
kompression krävs fortfarande.)

Detta blev grunden för den svenska MINO-utvecklingen
(minimum oxygen) som drevs till pilotskala i Studsvik 1S80-
86 (500kg/h 2,5MW, 1,0-3,0 MP a). (Se figur 3).

I Sverige (SMAB) och Finland, identifierades HTW-tekniken
tidigt som bästa nära tillgängliga teknik för
syntesgasframställning ur torv och biobränslen. Omfattande
förstudier genomfördes i Sverige med bland annat test i
Tyskland, Rånstad och vid KTH, samt förprojekteringar av
Uhde/SMAB. De experimentella resultaten tydde på betydande
problem att vid rimliga temperaturer i förgasaren få ned
tjärhalter och metanhalter i rågasen. För övrigt
bekräftades HTW-teknikens lämplighet om vidare utveckling
skulla bygga på "etablerad" kolteknik.

Ett flertal utredningar om demonstrationsanläggning för
metanol i Sverige genomfördes men beslutet för svensk del
blev att avvakta resultaten från MINO-utvecklingen. (Se
nedan). Pilotkörningarna i MINO genomfördes med
inledningsvis mycket stora tekniskproblem med t ex
inmatning, bäddagglomering, och smältning av syrgaslansar.

Efter de inledande experimentella svårigheterna genomfördes
tester med flis, torv och brunkol med upp till 70h
kontinuerlig drift (1,0-2,5 MPa). Processen innehöll som
delsteg högtemperaturfilter och tjär/metankrackning som
först under 1990-talet inkorporerats i andra
utvecklingslinjer. Försök v'.d upp till 2,8 MPa pekade på
goda möjligheter att styra metanhalten ned till under 1% i
syntecgasen. Tjärvattenproblemen var små p g a
nickelkatalysatorns tjärnedbrytande effekt.

En feasibility studie genomfördes för MINO-baserad
fullskaleanläggning. Det statliga intresset för svensk
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biobränslebaserad metanoltillverkning avtog i takt med
fallande oljepris och säkrad tillgång på olja i ett
medellångt perspektiv. Kostnaderna för biometanol låg över
världsmarknadspriset.

Ammoniak låg närmare lönsamhet och Kemira i Finland
genomförde tester i olika pilotanläggningar och tog in
offerter på MINO och HTW.

Kanada

Canada byggde i början av 80-talet upp ett brett
biobränsleprogram där man bl a baserat på Omnifuels
lågvärdegas LVG-fluidbäddförgasare uppförde en
demonstrationsanläggning för trycksatt (1,7 MPa)
syrgasblåst förgasning av biobränsle. Planerna innefattade
också högtemperaturfilter och katalytisk
krackning/reformering vilket testades på sidoström
respektive i laboratorietester. Kanada var under början av
denna period värdsledande inom biobränsleförgasning.

USA

Även USA byggde upp ett stort biobränsleprogram med bl a
förgasningsteknik för metanol ur biobränsle. Utvecklingen
för metanol under denna period följde i huvudsak fyra
linjer:

• Småskalig metanoltillverkning med trycksatt
syrgasblåst "gengas"-aggregat (SERI)

• Katalytisk förgasning i fluidbädd (Batelle North West)

• Trycksatt fluidbädd (syrgas) IGT - Renugas

• Indirekt värmeöverföring via cirkulerande sandbädd och
ångförgasning i snabb fluidbädd (Batelle Columbus)

FoU-arbetena drevs dels i laboratorieriggar och dels byggde
SERI, IGT och Batelle Columbus testriggar i liten
pilotskala (PDU).

EG

I början av 1980-talet initierade EG metanolinriktade
pilotförsök (400 kg/h) längs fyra olika förgasnings-
principer

1) LURGI, Tyskland, Syrgas CFB-förgasare

2) Foster Wheeler, England, indirekt värmeöverföring
med kemisk värmebärare (fluidbädd)
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3) Italenergi/AGIP-Spa, Italien, dubbel fluidbädd med
indirekt värmeöverföring via reaktorvägg

4) Creosot-Loire, Frankrike. Trycksatt fluidbädd med
termiskt sekundärsteg för tjär och metan-
nedbrytning .

Creosot Loire - utvecklingen ligger principiellt mycket
nära HTW-utvecklingen i Tyskland (se ovan). HTW var ej. del
av EG-utvecklingen trots att denna process bedömts som
lämpligast för biobränsle bl a i Finland och Sverige.
Resultaten från LURGI:s tester {vid atmosfärstryck) visade
på de goda tekniska möjligheterna med denna typ av reaktor
men också på att nivån på kolväten (metan m m) var hög
(>5%) vid aktuella förgasartemperaturer.

Övriga testanläggningar uppvisade mycket dåliga drift-
erfarenheter, t ex Italenergi och F-W som ej togs i
kontinuerlig drift. Det mest ambitiösa projektet Creosot-
Loire, togs i drift först i ett senare skede p g a
penningbrist. Totalt drevs den trycksatta anläggningen i
Clamency endast ett fåtal timmar (tiotal) vid högst 8bar p
g a tekniska- och ekonomiska problem (1990). Anläggningen
togs över av först Framatom och senare Stein Industries
(GEC Ahlström Group).

1985-1990 Dödläge för metanol ur biobränsle

Vid mitten av 1980-talet föll oljepriset (i Sverige även p
g a kursförändringar) och det stod klart att någon akut
oljebrist ej förelåg. I USA och Canada fanns god tillgång
till billig naturgas. Detta innebar att statliga
metanolprogram helt skrinlades.

I Canada drevs Biosyn i form av BioDev mot elproduktion med
diesel och i combined cycle applikationer tex byggdes en
fullskaleförgasare för dieseldrift i Franska Guyana. Den
anläggningen togs aldrig i drift p g a tekniska problem.
BIOSYN-pilotanläggningen monterades ned och FoU-
aktiviteterna gick tillbaka till universiteten i Canada.

I USA drevs FoU-projekten vidare mot andra mål men på
relativt låg nivå t ex IGT, Renugas och Batelle Columbus
mot bränngas och komiberad cykel (IGCC).

Inom EG avvecklades metanolprogrammet och all
FoU.verksamhet inriktades mot bio-olja främst via
flashpyrolys.

I Sverige drevs utvecklingsprojekt mot bränngas för
mesaugnar (Fläkt-Studsvik respektive Götaverken).
Forskningen förlades i ökad omfattning till högskolorna
(KTH och LTH). I Sverige var industrins intresse för IGCC
1986-87 för svagt för att driva den svenska trycksatta
förgasningstekniken vidare. MINO-projektet avvecklades.
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Kompetensen bevarades i Studsvik genom utveckling av
atmosfärisk förgasning mot dieselapplikationer (Vattenfall)
och RDF-förgasning (Fläkt/Stockholm Energi) samt statligt
forskningsprogram.

Finland var ett av de få länder där förgasningsforskningen
för biobränsle expanderade och samordnat drevs vidare i
samarbete mellan stat och industri. Ahlström och Bioneer
fullföljde utvecklingen av bränngas förgasare CFB resp.
fastbädd. Se figur 2. Staten stödde KEMIRA i Uleåborg som
konverterade sin oljebaserade syntesgasproduktion till torv
m h a HTW-teknik. Vid driften visade sig problem med
kolväten (naftalin m m) samt agglomering av flygaska.
Anläggningen är nu stängd av ekonomiska skäl. Vid VTT drev
systematisk tester inriktade på IGCC-applikationer. Finland
grundade under denna period sin starka ställning rörande
biobränsleförgasning.

Dagsläget

I början av 1990-talet spred sig intresset över världen för
IGCC ur biobränsle som ett resultat bl a av växthusdebatten
(C02~problem) . EG-bio-oljaprojekt visade på problem med
förädling till kolväten och nya satsningar mot IGCC började
diskuteras.

Tampella köpte före 1990 rättigheterna till IGT:s U-gas
teknik och uppförde en demonstrationsanläggning (stor pilot
10-15 MW) med IGCC-inriktning. Vattenfall/Tampella (Enviro
Power) kompletterade 1992/93 anläggningen för biobränsle
och har 93/94 drivit enligt uppgift framgångsrik
försöksverksamhet inkluderande bl a högtemperaturfilter.

SYDKRAFT/Ahlström (BIOFLOW) har i Värnamo uppfört världens
första IGCC för biobränsle (6 MWe) komplett med gas-turbin.
Anläggningen är under i drifttagande vintern 1993/94.

Figur 4 ger en sammanfattning av nuvarande och tidigare
trycksatta testanläggningar för biobränsle.

Studsvik, numera TPS driver utveckling av atmosfärisk
förgasning för IGCC-tillämpningar.

Ett flertal nya demonstrationsanläggningar planeras idag
för IGCC inom EG, i Brasilien och i Sverige/Finland. EG
driver betydande forskningsprojekt rörande förgasning och
gasrening för biobränsle med svenskt deltagande t ex KTH,
LTH och TPS.

Världsbanken driver förstudier av metanol ur biobränsle
t ex i Chile.

I Schweiz drivs på nytt ett metanol ur biobränsleprojekt.
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USA beslöt i början av 1990-talet att gå vidare med IGT-
utvecklingen i USA till demonstrationsskala. Ett demo-
projekt på Hawaii som arbetar med bagasse är i
uppbyggandsfasen och skall först arbeta mot IGCC-
tillämpning och sedan under slutet av 1990-talet driva
anläggningen för metanolproduktion. Detta program
innefattar också PDU-försök vid IGT med hetgasrening,
högtemperaturfilter katalytisk tjär och metanreformering
m m.

Den andra utvecklingslinje som fullföljdes i USA är process
med indirekt värmd förgasare enligt Batelle Columbus som
driver vidare försök vid atmosfärstryck men också med
hetgasrening för såväl IGCC som metanoltillämpningar.

Framtida utvecklingsmöjligheter

nanfattning - teknikläget

Hittillsvarande FoU för metanol ur biomassa har som framgår
ovan koncentrerats till den "felande" länken förgasning
till syntesgas inklusive rågasrening.

Principiellt kan man säga att huvudlinjen och de mest
framgångsrika försöksanläggningarna är trycksatta processer
med syrgasblåst FB/CFB-förgasare med termisk eller
katalytisk tjär och metannedbrytning (HTW, MINO, Creosot-
Loire, IGT/BIOSYN, LURGI).

Centralt för denna typ av processer är att arbeta vid
optimalt tryck (=3.0MPa), minimera syrgasförbrukningen, och
maximera sytesgasutbytet genom hög kolomsättning och låga
resthalter av kolväten (tjära, eten, metan, m m).

Tyngre kolväten kan i princip reduceras med termiskt
sekundärsteg (höjd temperatur) i kombination med våt
skrubbning. Betydande metanhalter omkring 5% i renad
syntesgas kvarstår dock som ett problem som minskar
syntesgasutbytet.

En serie ambitiösa försök har gjorts att eliminera
syrgasanvändning, som ansetts kräva stor skala, höga
investeringar och stor kraft-förbruking. Exempel på detta
är Batelle, MTCI, University Missori-Rolla, F-W, KTH, LTH
m fl.

Vid närmare utvärdering så kräver även indirekt värme-
överföring investeringar i form av fler rektorer
(förbränningsenhet) fler värmeväxlare (två heta
gasströmmar, gas+förbränningsgas). Totala verkningsgraden
begränsas av svårigheten att trycksatta indirekt upphettade
processer. Indirekt värmda processer kräver i regel mer
ånga som förgasningsmedium samt tvingas arbeta vid måttliga
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förgasningstemperaturer. Det senare leder till ännu större
problem med rågasrening och höga primära kolvätehalter.

Problemet med höga kolvätehalter i syntesgasen kan i
princip lösas på ytterligare tre olika sätt:

1) sekundär katalytisk reformer (indirekt upphettad
eller med syrgastillsats)

2) a) ökad avblödning av syntesgas från
syntesgasloopen innan recirkulation till
metanolsyntesen för användning som bränngas

b) reformer enligt 1) placerad i syntesgasloopen.

All cykling av syntesgas mellan olika tryck och/eller
temperaturnivåer ger kapitalkostnader och
effektivitetsförluster vilket gäller bl a lösningarna
enligt punkt 2).

En indirekt upphettad reformer (enligt 1) kräver en renad
gas vilket gör att även här temperaturcykling måste ske.

Den principiellt bästa gasreningen arbetar därför med
hetgasrening (filter) samt direkt kopplad till förgasaren
sekundär katal/tisk reformer där temperaturen styrs med
syrgastillsats. Detta är också huvudlinjen i USA, DOE:s
utvecklingsprogram (IGT) i PITCHR-anläggningen.

Publicerade nya förstudier USA/Canada

Som grund för US DOE:s nya satsningar på metanol ur
biobränsle har ett par feasibilitystudier genomförts samt
ett antal bearbetningar av dessa grunddata publicerats t ex
i Canada. Huvudresultaten är i linje med svenska 70-tals-
studier och ovan presenterade syn (se tabell 2 och figur 5.

Högtemperatur pulverförgasare (K-T) är möjliga men ger höga
kapitalkostnader och låg verkningsgrad. Det bör dock
observeras att endast begränsade sådan försök genomförts i
praktiken. Näraliggande teknik är trycksatt F-B-förgasning
med syrgas och sekundär indirekteldad reformer med bättre
verkningsgrad än K-T. Vidareutveckling mot integrerad
gasrening enligt ovan ses som framtida
utvecklingsmöjlighet.

Kraftigt avvikande resultat redovisas för indirekt
atmosfärisk fluidbäddförgasning (Batelle Columbus) jämfört
med ovanstående svenska studier. Detta bottnar i att
kapital-kostnaderna för denna typ av förgasare kraftigt
underskattats (se tabell 3) samt att möjliga
syntesgasutbyten överskattats i de amerikanska studierna.
Det finns inga skäl att förgasardelen (inklusive
förbränningsreaktorn) skall vara avsevärt billigare än
motsvarande trycksatta fluidbädd. En trolig förklaring är
att dessa data hämtats från andra mindre välgrundade
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feasibility studier än data rörande K-T och IGT. Generellt
bör processjämförelser baseras på väl samnordnade data för
olika processer.

En mer detaljerad undersökning av dessa uppseendeväckande
data har ej kunnat göras inom LRF/Vattenfall-studiens ram.

Fortsatta metanolstudier och satsningar

Andra viktiga tekniska problem för trycksattförgasning av
biobränsle som inmatning, rektorutveckling (CFB resp.F-B)
samt till del hetgasrening drivs nu intensivt inom ramen
för IGCC-program (Enviropower, BioFlow m fl) vilket för
tekniken framåt även för metanolapplikationer.

Optimering av hela systemet metanol ur biomassa och
integrering av den senaste utvecklingsnivån inom slutlig
gasrening samt metanolryntes drivs lämpligen som konkreta
feasibility studier och/eller förprojekteringar.

Dagens teknik för metanolsyntes är lågtryckssyntes (= 6-
7MPa) och eventuell framtida teknik kan vara ny
syntesteknik som Chem.Systems Air Products liquid phase
synthesis.

Denna metanolsyntes sker med katalysatorn suspenderad i en
oljeslurry vilket leder till god temperaturstabilitet
(värme avledning). Reaktorn blir mindre teknisk
komplicerad än konventionell gas/fastfas reaktor. En hög
omsättning per gaspassage genom reaktorn gör att
recirkulations behovet minskar. Processen uppges även
arbeta utan shiftsteg. För närvarande finns processen
demonstrerad i skalan 12 t p d med planer för vidare
uppskalning.

Förnyad FoU för metanol ur biomassa bör därför starta med
nya undersökningar av rågasrening inklusive svavelrening
anpassad till metanolsyntes.

Förprojekteringar/feasibility studier kan ge bättre
kostnadsdata samt ytterligare klarlägga ovan skisserade
problemställningar.

Förnyade studier av möjligheterna att i liten skala
utnyttja även atmosfärisk förgasningsteknik för biobränsle
kan vara av intresse. Detta speciellt kopplat till
utveckling av reformerteknik där syrgasblåst
sekundärreformer även värmer primär indirekt upphettad
reformer (gäller idag naturgas).

För metanol ur biobränsle är mer än 55 % verkningsgrad till
metanol möjlig i framtida väl optimerad självförsörjande
storskalig anläggning.

En sådan anläggning med optimalt tryck, hetgasrening
inklusive katalytisk metanreformering bör förutom ökad
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verkningsgrad även minska den specifika investeringen.
Detta tillsammans bör kunna ge kostnadssänkningar på 20-
30 % för den producerade metanolen.

Storskaliga demonstrationsanläggningar för metanol ur
biobränsle kan realiseras inom ett fåtal år i spåren på
nuvarande IGCC-utveckling. Detta förutsätter att den
politiska viljan finns att ta kostnaderna för uthållig och
CO2-fri drivmedelsförsörjning. Uthållighet och fast politik
är därvid nödvändig i sådana satsningar för framtiden.
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Tabell 1

EFFICIENCY OF DIFFERENT WOOD TO PETHANOL PRO-
CESSES

LOSSES % HHV

BASE WOOD 50%

C02-REMOVAL

COOLING LOSS

FLUE GAS

OXYGEN

DRYING

MILLING

DRY BASIS TO

OXYGEN

5- 7

18-23

3- 4

3

13

<1

METHANOL

SLAGGING

7- 8

19-24

4- 5
4

13
4- 6

NON-OXYGEN

3- 5

25-32

7- 8
-

13

<1

42-50 51-60 48-58

EFFICIENCY I HHV

OXYGEN SLAGGING NONOXYGEN

48-55 40-45 45-50
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Bilaga 3

TEKNIK OCH KOSTNAD FÖR ETANOLPRODUKTION

1. Etanol ur skogsråvara

Etanol kan framställas genom jäsning av träråvarans sockerinnehåll. Med dagens teknik kan s k
hexoser jäsas till etanol medan forskning pågår for att även ur pentosema framställa alkoholen.
Med hänsyn till forskningens situation kan bedömas att pentosjäsningen kan vara industriell
verklighet inom en tioårsperiod. För närvarande baseras dock processerna endast på
hexosjäsning.

I och med jäsningsprocessen blir etanolutbytet en funktion av råvarans innehåll av specifika,
kemiska komponenter - inte som vid fbrgasningsreaktioner en funktion av grundämnes-
sammansättningen och energiinnehållet. I det följande har antagits en råvara med följande
sammansättning vad gäller kemiska komponenter:

Tabell 1. Vedråvarans sammansättning

Lignin
Cellulosa
Hemicellulosa

Syror, m m
Extraktivämnen
Aska

2 5 %
4 0 %
23 % varav

6-7 %
5%

<0.5 %

hexoser
pentoser
syror, m m

15%
7%
1%

De angivna komponenternas halter kan variera i olika trädslag och varierar dessutom i trädens
olika delar; stam bark, grenar, etc. Den här antagna sammansättningen svara mot en blandning
av barrträ och lövträ (björk) och motsvarar sannolikt också en biomasseodling (salix).

Som jäsningsråvara (substrat) för etanolen kan teoretiskt hela cellulosainnehållet tjäna, ty
cellulosan är uppbyggd av en "hexospolymer". Hemicellulosan innehåller som framgår såväl
hexoser som pentoser sammanbundna av bl a ättiksyramolekyler. Vid hydrolys av cellulosan
och hemicellulosan kan maximalt 55 vikts-% hexoser frigöras för etanoljäsning. Vid hydrolysen
adderas en viss mängd vatten till varje hexosmolekyl varför substratmängden blir drygt 61 %
av det ingående materialets vikt.

Vid jäsningen av hexoser till etanol bildas maximalt ur 180 kg hexos (1 kmol) 92 kg etanol (2
kmol) och 88 kg koldioxid (2 kmol). I praktiken blir emellertid inte utbytet av etanol så högt
emedan en 100 %-ig utjäsning av råvaran inte genomförs och dessutom sidojäsningar till t ex
glycerol förekommer. Reaktionen är svagt exoterm och utvecklar ca 0 4 MJ/kg hexos eller ca



0.8 MJ/kg etanol. För träråvaran ovan innebär det ur 550 kg hexoser 281 kg etanol och 269 kg
koldioxid med en energiförlust (kylning vid ca 30 °C) av ca 230 MJ.

Energiinnehållet i träråvaran är inte entydigt vilket komplicerar energiberäkningar för
etanolframställning. Det totala högre energiinnehållet for råvaran är ca 20 GJ/ton TS (5.6
MWh/ton TS) medan det lägre är 18.7 GJ/ton TS (5.2 MWh/ton TS) för torr råvara. Med 50
% fukt i råvaran sjunker det effektiva värmevärdet (lägre värmevärde med hänsyn till att fukten
också ska drivas av) till drygt 16 GJ/ton TS (4.5 MWh/ton TS). Dessa värden är praktiskt
uppmätta och de svarar inte riktigt mot följande beräkning utifrån ingående komponenter för
vilka data hämtats ur kemiska standardverk:

Tabell 2. Högre energiinnehåll i träråvara utifrån litteraturdata för komponenterna.
Räknebas 1.000 kg TS trä.

Ligmn ("kolväten"
med ca 10 % syre
Hexoser (glukos)
Pentoser
Syror, m m (ättiksyra)
Extraktivämnen
("kolväten" med ca
10% syre)
"Aska"

Summa:

250 kg

550 kg
70 kg
75 kg
50 kg

<5kg

1.000 kg

35 MJ/kg

15.6 MJ/kg
15 MJ/kg
15 MJ/kg
35 MJ/kg

0

8.75 GJ

8.58 GJ
1.05 GJ
1.13 GJ
1.75 GJ

0

21.3 GJ

Med 6 vikts-% väte i träråvaran blir det lägre energiinnehållet för torr råvara enligt detta ca 20
GJ/ton TS.

Teoretiskt kan med dagens teknik, d v s hydrolys till hexoser och hexosjäsning, följande
produkter utvinnas ur 1.000 kg träråvara, där då 550 kg material till hydrolys ger 611 kg
socker:

611 kg hexoser - 312 kg etanol med högre energiinnehåll 9.28 GJ
299 kg koldioxid 0

250kglignin - 8.75 GJ
200 kg "övrigt" - 3.93 GJ

Summa 1000 kg 22 GJ

Som framgår blir summa utgående energi större än vad som finns i veden - i synnerhet med de
praktiskt uppmätta energiinnehållen i den senare. Detta sammanhänger med den blandning av
praktiska data för ved och de litteraturdata för kemikalierna som använts. Detta fel kommer att
återfinnas även senare i texten eftersom samma grunddata används även där.



Extraktivämnena kan teoretiskt också separeras ut ut träråvaran men dels blir kostnaden
relativt stor i förhållande till energiinnehållet, dels kräver processen ändå en viss mängd energi
för de övriga "separationema'V'upparbetningarna" till etanol och lignin. Denna energi hämtas i
flertalet aktuella processförslag från det energiinnehåll som finns i gruppen "övrigt", ovan.

Energibehoven för "separationerna" till hexoser (från cellulosa- och hemicellulosa-delarna)och
lignin samt "upparbetningama" till etanol samt bränslelignin ( d v s torrt material) varierar med
process-koncepten.

Sedan tidigare har syrahydrolys till hexoser praktiserats, där hexoser utvinns ur cellulosan och
hemicellulosan via syrakatalyserad sönderdelning vid temperaturer om 100-300 °C (under
tryck). Detta kostar naturligtvis en viss mängd energi och sedan det andra världskriget har man
sökt utveckla enzymatiska processer vilka arbetar vid ca 30 °C. Energimässigt ger detta en
fördel men enzymreaktionerna är relativt komplicerade och kräver betydande anläggnings-
enheter vilket ger kostnader på såväl anläggningssida som driftkostnadsmässigt. Dessutom är
denna hydrolysväg inte heller utan energikonsumtion. Den kräver som regel ånga för
förbehandlingssystem och för sterilisering, m m varför en del av den energimässiga fördelen i
detta steg försvinner.

Vid jäsningen av hexoser till etanol måste man arbeta i utspädda lösningar vilket medför en
betydande energiinsats för att i nästa steg upparbeta etanolen till ren vara. Det senare betyder i
första hand 95 %-ig vara. Ytterligare koncentrering kräver en särskild destillering vilken inte
tas upp till behandling i detta avsnitt. Jäsnings- och det primära destillationsförfarandet kan
vara detsamma oavsett vilken hydrolys som används.

De specifika energibehoven för "separation'V'upparbetning" av (hexoser) etanol och lignin
enligt tidigare, kan således endast beräknas i samband med en särskild processgranskning. I
föreliggande fall granskas en syrakatalyserad process enligt det s k CASH-konceptet. (CASH =
Canada, America, Sweden, Hydrolysis, d v s ett internationellt samarbetsprojekt för utveckling
av framförallt hydrolysstegen) Valet av en syrakatalyserad process har huvudsakligen betingats
av att de enzymatiska processerna inte kommit lika långt i processutvecklingen ännu. Framsteg
har nåtts med dessa process-koncept men föreliggande utvärderingar ger inte några avgörande
kostnadfördelar även om etanolutbytena (och energiverkningsgraderna) är högre Det tar
uppskattningsvis ett par år innan överlägsna data i stor lab-skala kan presenteras och sannolikt
minst 3 å 4 år innan en pilotenhet kan byggas - förutsatt framgångsrik utveckling

I samband med den avslutande diskussionen av resultaten ges några kommentarer till den
principiella betydelsen av enzymatisk hydrolys i relation till den syrakatalyserade.



2. Processutformning enligt CASH-koncept

Det principiella flödesschemat för processen visas i Figur 1.

Figur 1. Flödesschema för etanolframställning enligt CASH-konceptet
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Råvaran tas in per lastbil, grovrensas genom galler och läggs i ett produktionslager, d v s en
utjämningsbuffert som ska klara helger, mm. Träråvaran förutsätts vara 50 % TS och för att
klara varierande styckestorlekar sker en "screening" av matrialet.

Från råvarulagret hämtas processråvara till en malning/siktning till mm-stora "partiklar". Från
denna förbehandling går råvaran direkt in i den första hydrolysen vilken sker under tryck vid ca
190 °C under inverkan av svaveldioxid, SO2. Materialet sätts under tryck genom en skruv som
packar träråvaran och för den in i en reaktor där SO2:n leds in. Som vätska används en utspädd
sockerlösning (hexos-lösning). Med en halv timmes uppehållstid hydrolyseras 90 % av
hemicellulosan samt en liten andel av cellulosan enligt verifierade försök i halvstor skala.

Partiklarna sprängs ytterligare sönder genom ett "flashförfarande", d v s trycket släpps
"plötsligt" då materialet får gå till en atmosfärstryckt tank. Därigenom friläggs fibrerna i det
fasta materialet och det görs mer lättillgängligt för nästa hydrolys.

(Förhydrolys enligt detta förfarande har blivit en slags standard för alla hydrolysprocesser, vare
sig syrakatalyserade eller enzymatiska. De enzymatiska processerna bryter inte ned



hemicellulosa (i alla fall inte med cellulaser) och således används även i dessa fall en primär
hydrolys av hemicellulosan.)

Efter upprepade separationer/tvättningar leds den hydrolyserade hemicellulosan (en
sockerlösning med hexoser och pentoser) till jäsningen medan det fasta materialet går till
hydrolys med saltsyra vid ca 230 °C. Denna hydrolys måste ske snabbt for att minimera det
vidare sönderfallet av hexoser till furfural, m m. Även om ett kort förlopp medför begränsad
hydrolys av cellulosan, kan inte de sekundära produkterna accepteras i större mängder, ty de är
ofta toxiska för jäsningen.

Med uppehållstiden mindre än 1 minut kan enligt utförda försök i halvstor skala, en hydrolys av
närmare 50 % av cellulosan erhållas utan att jäsningen hämmas nämnvärt.

Sockerlösningen, d v s lösningen av hexoser från cellulosan, leds tillsammans med den tidigare
sockerlösningen (från den första hydrolysen av hemicellulosan) till jäsningstankarna (eller
jäsningstanken om t ex en Biostil-process används för jäsning/destillering). Den fasta
återstoden som innehåller ligninet plus drygt hälften av cellulosan, leds till en tork för torkning
till ligninbränsle, d v s egentligen ett lignin/cellulosa-bränsle.

I jäsningen konverteras i en konventionell jäsprocess den 6 %-iga sockerlösningen till en 2 å 3
%-ig etanollösning. Den senare destilleras i två steg (destination + rektifiering) till 95 %-ig
etanol.

Återstoden från destillationen går tillsammans med en rest från jäsningen och andra förorenade
vattenströmmar till en anaerob metanjäsningsprocess. Via denna konverteras energin i dessa
restströmmar (med pentoser, extraktivämnen, organiska syror, m m) till metan och koldioxid.
Utjäsningen - eller rötningen - kan drivas till ca 80 % (70-95) vilket innebär att 80 % av
energin i restprodukterna finns i rötgasen. Rötgasen har ett relativt högt energiinnehåll - ca 75
% av naturgas - och utgör ett gott bränsle i en gaseldad panna.

(Återstoden ur metanjäsningen behandlas i en aerob vattenrening innan den släpps till
recipient.)

Ligninet och den oupplösta cellulosan (ca 50 % av den ursprungliga cellulosamängden i
träråvaran) torkas, som nämnts, innan den går ut som bränsleprodukt. Torkningen sker i en
mottryckstork som drivs av högtrycksånga (4 MPa) och lämnar en lågtrycksånga

Ångan till torken och till övriga ångbehov genereras i förbränningen/ångpannan vilken måste
eldas inte bara med den metanrika gasen (från rötningen av restprodukterna) utan dessutom
med fast lignin/cellulosa-bränsle. Se nedan angående material- och energibalanser.



3. Material- och energibalanser for process enligt CASH-koncept

Med utgångspunkt från råvarans sammansättning och publicerade data från "CASH-fbrsök" i
halvstor skala, kan följande totala materialbalans sammanställas för en anläggning som baseras
på ett råvaruintag om 250.000 ton TS per år. Med 8.000 drifttimmar blir basen 31.25 ton TS
per timme.

I 31.25 ton TS finns: 7.813 kg lignin
12.500 kg cellulosa
7.188 kg hemicellulosa; 4.688 kg hexoser

2.187 kg pentoser
313 kg syror, mm

2.031 kg syror, m m
1.563 kg extraktivämnen

155 kg "aska"

90 % av hemicellulosan hydrolyseras vilket ger 4.688 kg hexoser (se kommentar i
avsnitt angående ökningen av substratmängden i jämförelse med cellulosa/
/hemicellulosa) samt 2.969 kg pentoser, syror, m m och oomsatt hemicellulosa vilket till
slut används för energigenerering eller kommer ut i bränsleprodukten.

5 % av cellulosan hydrolyseras i den första hydrolysen vilket ger 694 kg hexoser.

45 % av cellulosan hydrolyseras i den andra hydrolysen vilket ger 6.250 kg hexoser.

Det ej upplösta materialet efter den andra hydrolysen utgör ca 10 % hemicellulosa
(719 kg), 50 % av cellulosan (6.250 kg), hela lignin-mängden (7.813 kg) samt 155 kg
vilket här benämns "aska". Den totala mängden fast material är ca 14940 kg (TS).

Förutom hexoserna befinner sig efter den andra hydrolysen 5.844 kg syror, m m,
pentoser och extraktivämnen i lösning vilket går till jäsningen

I jäsningen konverteras 11.632 kg hexoser till 5.350 kg etanol och 5.118 kg koldioxid.
Jäsningen är då 90 %-ig och resterande 1.047 kg hexoser går med de tidigare lösta
ämnena till metanjäsning.

Till metanjäsning går därmed totalt 6.891 kg material av följande sammansättning:

1.047 kg hexoser
1.968 kg pentoser
282 kg syror, m m ur hemicellulosan

2.031 kg syror, m m ur "träråvaran"
1.563 kg extraktivämnen

Totalt kan således enligt omsättningsdata ur 31.250 kg TS råvara per timme, erhållas 5.350 kg
etanol, 14.937 kg lignin/cellulosa-bränsle, 5.118 kg koldoxid och 6.891 kg organiskt material
till metanjäsning.



Denna materialbalans tar dock inte hänsyn till energibehoven i processen utan baserar sig på
antagandet att energimängden i de 6 891 kg organiskt material till metanjäsningen räcker för
att förse processen med erforderlig ånga. Med användande av de högre energiinnehållen
tidigare skulle det i dessa restprodukter finnas 135 GJ total energi.

Vid 80 % konvertering till metan innebär detta att metanet kommer att innehålla 108 GJ av
vilka ca 90 % eller 97 GJ kan tillföras ånggenereringen. Detta motsvarar grovt 40 ton ånga
med 4 MPa.

En beräkning av ångbehoven i processen ger följande krav för de materialströmmar som
angavs ovan:

ca 15 ton ånga/h (mellantrycks) till den första hydrolysen
ca 20 ton ånga/h (högtrycks) till den andra hydrolysen
10-15 ton ånga/h till destillationen (beroende av destillationsutformning)
ca 50 ton ånga/h (högtrycks) till mottryckstorken vilken ger ca 20 ton ånga/h
(lågtrycks) tillbaka
5-10 ton ånga/h för övriga värmningar (metanjäsning, vinter, m m)

Med hänsyn till de 20 ton lågtrycksånga som kan tas tillbaka från mottryckstorken blir
ångkravet således ca 85 ton ånga/h av högtrycks- och mellantryckskvalitet.

Det innebär för processen att ytterligare bränsle behövs till ca 45 ton ånga eller ca 110 GJ
netto, d v s ca 120 GJ bränsle till förbränningen. Till buds står enligt CASH-konceptet det
lignin/cellulosa-bränsle som också utgör produkt.

Det högre energiinnehållet i detta är med användande av tidigare siffror,

7813kglignin= 273.5 GJ
719 kg hemicellulosa = 10.8 GJ

6250 kg cellulosa = 97.5 GJ

Summa 381.8 GJ,

vilket med hänsyn även till den lilla "askmängden" (155 kg) ger en högre energiinnehåll hos
lignin/cellulosabränslet om 25.6 GJ/ton TS. Det lägre energiinnehållet bör då vara ca 23 GJ/ton
TS för torrt bränsle vilket stämmer rimligt med CASH-rapportens angivelse om 24.4 GJ/ton.

För att producera 110 GJ energi netto krävs därmed 4.8 ton TS (torrt hränsle) av
lignin/cellulosa-bränslet (med lägre energiinnehåll 23 GJ/ton TS). Det lämnar 10.150 kg för
extern försäljning.

Totalt kan därmed följande materialbalans anges för processen:



Figur 2. Total materialbalans för den studerade processen

31.250 kg TS
träråvara per timme

lev. som

62.500 kg med 50 % TS

Etanol-

process

enligt

CASH-

koncept

5.350 kg EtOH/h =

^=6.417195 %/h

10.150kgTS/h

lignin/cellulosa-bränsle

_5.118 kg kol-

dioxid/h

Med användande av högre respektive energiinnehåll erhålls därmed följande energibalanser:

Figur 3. Energibalans med användande av högre energiinnehåll

Träråvara

174 MW

Etanol

~44 MW

Lignin/cellulosa-bränsle

"72 MW

Figur 4. Energibalans med användande av lägre energiinnehåll

Träråvara

141 MW

Etanol

40 MW

Lignin/cellulosa-bränsle

"65 MW



Som framgår av Figur 3 och 4 blir med högre energiinnehåll energivericningsgraden till etanol
25.3 % och en totala energiverkningsgraden 66.7 %. Köpt el är då inte medräknad i
verkningsgraderna.

Med lägre energiinnehåll i råvara/produkt blir etanolverkningsgraden 28.4 % och den totala
verkningsgraden till etanol + lignin/cellulosa-bränsle 74.5 %. Inte heller här är köpt el
medräknad.

(Dessa verkningsgrader blir principiellt något höga mot bakgrund att energiinnehållen i
vedråvara och produkter är hämtade ur olika källor. Se kommentar i avsnitt 1 )



4. Insatskemikalier och d-förbrukning

Typen och mängden av insatskemikalier har hämtats ur CASH-rapporten samt kontrollerats
mot motsvarande uppgifter för andra etanolprocesser ur träråvara. Samma typ av kemikalier
används i alla liknande processer och vare enstaka kemiklaier eller deras mängder avviker
märkbart. Förhållandet styrs av jäsningsprocessens kemi (samt hydrolysens) och båda
processerna är principiellt väl kända och dokumenterade.

Vattenförbrukningen har räknats fram med de siffror på sockerhalter och etanolhalt som anges
i CASH-konceptet.

Elförbrukningarna har bedömts genom egna standardiserade data för t ex omrörningsefFekt per
m3 vätska i en jäsning eller pumpenergi per m3 till en tank, destination, etc. För el-insatserna till
förbränningen och mottryckstorken har tidigare uppgifter (från leverantörer) använts - likaledes
standardiserade.

De besvärligaste enheterna att uppskatta är hydrolysstegen med sina separationer/tvättningar.
Här har schablonsiffror använts för komprimemade skruv, dekantercentrifug, etc.
Noggrannheten kan i dessa moment vara plus/minus 50 %.

Den totala el-förbrukningen har slutligen jämförts med två tidigare detaljberäknade processer
samt med CASH-processens totalupgift.

Resultaten sammanfattas i Tabell 3.
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Tabell 3. Förbrukningsdata för kemkalier och el, m m

PROCESSMOMENT

Intag och lager
Förbehandling
i :a hydrolys + sep ./tvätt
2:a hydrolys + sep./tvätt
Jäsning
Destination
Metanjäsning
Förbränning
Mottryckstork
Div pumpar, doseringar, etc

Summa el

1 :a hydrolys
2:a hydrolys
Jäsning

II

Metanjäsning
n_

Förbränning/ånggenerering

Vatten

FÖRBRUKNINGSVARA
OCH UNDERLAG

El. 2 kWh/ton
El. 5 kWh/ton
El. 100 kWh/ton TS
El. 100 kWh/ton TS
El. 3 kW/m3 vätska
El. 1 kW/m3 vätska
El. 3 kW/m3 vätska
El. 5 kW/MW bränsle
El. 5 kW/ton torkat vatten
El. 1 kW/m3 vätska på flera
ställen

SO2, 0.5 % av TS
HC1, 6 kg/tonTS
pH-just. näring
skumdämpare, 25 kg/h
pH-just. näring
skumdämpare, 25 kg/h
matarvattenkemikalier;
jonbytarkem., jonbytare, m m

Vatten med hänsyn till
koncentrationerna

FÖRBRUKNING
(100% märkeffekt)

125 kW
313 kW
3125 kW
2200 kW
600 kW
180 kW
660 kW
325 kW
250 kW
600 kW

8378 kW

150 kg/h
188 kg/h
.1.000 ton/år
200 ton/år
2.000 ton/år
200 ton/år
2 ton/år

500 m3/h

Till dessa förbrukningsdata ska läggas deponeringen av ca 4 ton 30 %-igt slam från den slutliga
vattenreningen. Efter metanjäsningen återstår ca 20 % av det organiska materialet vilket leds
till aerob nedbrytning vilken ger ungefär samma mängd TS slam.
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5. Investeringar

Investeringsbedömningen har gjorts via den tidigare nedbrytningen i processenheter. För varje
enhet har en investering uppskattats som monterad enhet, d v s maskinell utrustning plus
engineering och montage. Skälet till detta är att för flera av enheterna kan turn-key-enheter
köpas; t ex en Biostil-anläggning för jäsning och första destination, en intag och lager
anläggning för träråvara, en förbrännings- och ånggenereringsenhet.

Kostnaderna har hämtats från "in house", Kemiinformation (budget-offerter och offerter från
leverantörer) och från tidigare, publicerade kostnadsberäkningar (av typ CASH-rapporten). En
referenslista ges i slutet av detta avsnitt.

Få kostnadsdata hänför sig till den storlek som här är aktuell. För jämförelser har då den
vanliga skalfaktorn använts och den redovisas tillsammans med bedömda investeringar för
enheterna i Tabell 4:

Tabell 4 Investeringsbedömningar för monterade enheter

PROCESS-ENHET STORLEKS- BEDÖMD INVESTERING
KARAKTERISTIK, (Mkr)
AKTUELL SKALFAKTOR

Intag/lager
Förbehandling (målning, m m)
Hydrolys 1 + Sep./Tvätt
Hydrolys 2 + Sep/Tvätt
Jäsning
Destination
Metanjäsning
Förbränning + ånggenerering
Mottryckstork
Vattenrening

62.5 ton/h
31.25 ton TS

20-25 ton TS
storleksordn 5.000
ca 6.0001 etanol/h
ca 4.000 m3 gas/h
ca 65 MW
80 m3 vatten/h
i 00 m3/h

nära 1
0.75

0.75
m30.7

0.65
0.7

0.7
0.65
0.75

35
139

139
44
38
66
89
85
10

Summa 645

Till de definerade enheterna i Tabell 4 ska läggas en summa för mindre apparatur av typ
lagertankar för insatskemikalier, upplösningar av sådana, m m. Dessa apparater har inte
investeringsbedömts. I stället sätts ett belopp, 20 Mkr, för sådan apparatur

Den investering som då kan räknas fram avser enskilda enheter, levererade och monterade av
olika anläggningföretag. För hela processen krävs ytterligare engineering och rördragning/
/hopmontering. Vidare ska hela anläggningen kop'.ias samman till kontrollrum med styrning,
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etc. (Varje enhets styrning och instaimentering är inkorporerad i enhetens investering) För
dessa insatser beräknas 10 respektive 5 % på enheternas samlade investering:

Investering i enskilda enheter 665 Mkr
Engineering och hopkoppling till process 67 Mkr
Instrumentering och styrning 33 Mkr

Total investering utan mark, infrastruktur och oförutsett (ospecifiserat) 765 Mkr
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6. Produktionskostnader

Produktionskostnaderna delas här i tre poster:

1. Råvarukostnad/(Bi)produktintäkter
2. Tillverkningskostnader
3. Kapitalkostnader

Råvarukostnader och produktintäkter vid sidan om etanolen

Råvarukostnaden relateras till bränslepriset för flis/träbränsle vilket antas vara 120 kr/MWh.
Detta pris avser det effektiva värmevärdet vilket för aktuell råvara är 4.5 MWh/ton TS enligt
avsnitt 1, ovan. Per ton kostar således råvaran 270 kr vid 50 % TS.

Råvarukostnaden per år blir med 500.000 ton sådan vara: 135 Mkr.

Förutom etanol producerar processen som framgått 81.200 ton TS lignin/cellulosa-bränsle med
ett lägre energivärde om 23 GJ/ton TS. Med 10 % fukt i bränslet blir det effektiva värmevärdet
ca 22.8 GJ/ton.

Värdet av lignin/cellulosa-bränslet kan sättas något högre än för råvarans bränslevärde. Det
utgör ett jämförelsevis förädlat bränsle - homogent pulver - med nästan 30 % högre
energitäthet. Om träpulver kan värderas till 50-60 kr/MWh högre pris än träråvaran, bör denna
produkt få ett värde som är minst lika mycket högre, d v s 170-180 kr/MWh. Per ton
lignin/cellulosa-bränsle innebär det ca 1.100 kr/ton.

Intäkten från lignin/cellulosa-bränslet blir då 89 Mkr per år.

Träpulvrets ökade värde relativt träråvaran är baserat på kostnaden för att framställa pulvret ur
trä. Marknadsangivelser säger att träpulver kan säljas fritt kunden för 20 öre/kWh och t o m
något mer. Med avdrag för transporter och försäljningskostnader torde de 17-18 öre/kWh
representera den övre gränsen för lignin/cellulosa-bränslets värdering. Det förutsätter då också
att bränslet är av hög kvalitet, d v s t ex klor- eller svavelfritt.

Den producerade koldioxidmängden är drygt 40.000 ton per år varav uppskattningsvis två
tredjedelar kan u.» tillvara med en rimlig kostnad. Det innebär över 25.000 ton/år vilket
förefaller svårt att avsätta på befintliga marknader. För närvarande föreligger inget markerat
underskott av koldioxid och en så pass stor avsättning kräver förutom investeringar i
omhändertagandeapparatur i etanolanläggningen också affärsutveckling med tillhörande lager,
etc. Här har inga intäkter ansatts för koldioxiden och inte heller några kostnader för dess
uppsamling, m m.

Sammantaget innebär råvarukostnaden och intäkten från lignin/cellulosa-bränslet en årlig
kostnad om 46 Mkr.

Tillverkningskostnader
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Tillverkningskostnaderna innehåller flera moment; arbetskraftskostnader, kostnader för
insatsvaror, underhålls- och försäkringskostnader samt räntekostnader for rörelsekapital.
Samtliga dessa kostnader är relaterade till verksamhetens omfattning och kan betraktas som
rörliga eller halvfasta.
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För driften av anläggningen beräknas:

6-skift med 4 personer driftansvariga 24 personer
4 dagtidsarbetande för in- och intransporter samt lager

och vattenrening, mm 4
4 dagtidsanställda för underhåll och reparationer (el, W S ,

maskinell utrustning) 4
2 arbetsledare (drift- och dagtidsfiinktioner) 2
4 personer "overhead" (driftchef, underhållschef, VD, assistent) 4
5 personer administrativt (sekreterare, växel, personal, ekonomi,

väktare) 5

Antal anställda 43

Med en genomsnittlig årskostnad per anställd av 300.000 kr/år (medellön över 18.000
kr/månad) erhålls en årlig lönekostnad om 12.9 Mkr.

Kostnaderna för insatsvaror, m m beräknas enligt följande.

VARA OCH MÄNGD PER
ÄR

50.000 MWh el
1250 ton SO2

1.500 ton HC1
5.000 ton pH-kemikalier och
näringsämnen
200 ton skumdämpare
Matarvattenkemikalier

4 Mm3 vatten
32.000 ton slam till
deponering

PRIS PER ENHET

300 kr/MWh
1100 kr/ton
900 kr/ton
1500 kr/ton

25.000 kr/ton
2 ton jonbytare/år å 100 kr/kg
(1), m m
2 kr/m3

300 kr/ton slam (transporter
och mindre deponikostnad)

ÄRLIG KOSTNAD
(Mkr)

15 (1)
1.4
1.4
7.5

5.0
1.0

8.0
9.6

Summa 48.9

(1) Elförbrukningen har räknats som 75 %:s utnyttjande av märkeffekten.

Underhållskostnaderna - förutom lönedelen i dessa - utgör 3 % av apparatinvesteringen 765
Mkr = 23 Mkr per år.

Försäkringspremierna antas vara 1 % av samma apparatinvestering = 7.7 Mkr

Rörelsekapitalet sätts till 1 månads råvaruinköp och förbrukning av förnödenheter samt löner
för en månad vilket ger ett kapitalbehov om ca 16 Mkr. Kostnaden för detta kapital är
årsräntan = 8 % av 16 Mkr = 1.3 Mkr.
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Summa tillverkningskostnader blir därmed:

KOSTNADSPOST ÄRLIG KOSTNAD (Mkr)

Löner 12.9
Insatsvaror, m m 48.9
Underhåll 23
Försäkringar 7.7
Ränta på rörelsekapital 1.3

Summa tillverkningskostnader 93 8

Kapitalkostnader

Investeringen för färdig apparatur i anläggningen har tidigare beräknats till 765 Mkr exklusive
mark, infrastruktur och oförutsett (ospecifiserat). Denna investering är vidare endast
betalningen för anläggningen och till denna ska också läggas räntan under byggtiden samt
kostnaderna för inkörning av processen.

Byggtiden beräknas till 3 år från de första apparatbeställningarna då de första investerings-
betalningarna sker. Grovt kan räntekostnaden under de tre byggaren sättas till ränta för halva
investeringen under hela tiden, d v s 3 års ränta för 383 Mkr. Med 8 %:s ränta blir detta
ungefär 90 Mkr.

För inkörningen av processen beräknas tre månader med fulla produktionskostnader så när
som på halverad råvaruförbrukning (och intäkt) och halverad förbrukning av insatsvaror. Detta
minskar produktionskostnaderna under tre månader, 74.5 Mkr, med 34,5 Mkr, d v s
kostnaderna under inkörningen är ca 40 Mkr.

För byggnationen bedöms en byggherrekostnad som motsvarar 10 % av apparatinvesteringen,
eller 75 Mkr.

För oförutsett och ospecifiserat avsätts ytterligare 10 % av apparatinvesteringen = 75 Mkr.

Den totala investeringen blir därmed:

Anläggningar
Byggherre
Ränta under byggtid
Inkörningskostander
Oförutsett och ospecifiserat

Total investering

765 Mkr
75
90
40
75

1045 Mk

Kapitalkostnaden utgör med 8 % ränta och 15 års avskrivning av det totala
investeringsbehovet (annuitet 11.7 %): 122.3 Mkr per år.
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Total produktionskostnad

Den totala produktionskostnaden kan räknas samman enligt:

KOSTNADSTYP ÄRLIG KOSTNAD (Mkr)

Råvarukostnader/(Bi)produktintäkter 46
Tillverkningskostnader 93.8
Kapitalkostnader 122.3

Summa 262.1

Med produktionen av 42.800 ton etanol per år ger detta en total produktionskostnad av 6.12
kr/kg etanol eller 4.65 kr/liter 95 %-ig etanol.

För "kg"- eller "liter"-kostnaden fördelar sig kostnadstypema enligt.

KOSTNADSTYP KOSTNAD PER KG
ETANOL (kr)

1.07

2.19
2.86

KOSTNAD PER LITER 95
%-IG ETANOL (kr)

0.82

1.67
2.17

Råvarukostnad/(Bi)produkt- 1.07
kostnad
Tillverkningskostnader
Kapitalkostnader

Summa 6.12 4.66
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7. Diskussion. Potential for etanol ur träråvara

De framräknade produktionskostnaderna kan jämföras med den kostnad som C ASH-rapporten
anger: 3.42 kr/kg etanol (2.54 kr/l 95 %-ig etanol). Då den senare kostnaden bryts ned i
samma kostnadstyper som ovan, erhålls följande jämförelser:

KOSTNADSTYP KOSTNAD PER KG KOSTNAD PER KG
ETANOL (kr) ENLIGT ETANOL (kr) ENLIGT
FÖRELIGGANDE TIDIGARE "CASH-
UTVÄRDERING RAPPORT"

Råvarukostnad/(Bi)produkt- 1.79 -0.55
kostnad
Tillverkningskostnader 2.06 1.62
Kapitalkostnader 2.66 2.35

Summa 6.51 3.42

Som framgår ligger den stora avvikelsen i värderingen av råvara/(bi)produktintäkter. I den
citerade rapporten erhålls ur 100.000 ton TS råvara 17682 ton etanol vilket utgör 17.7 vikts-%
av råvaran. Samtidigt erhålls 32.909 ton lignin/cellulosa-bränsle som (bi)produkt för
försäljning, d v s den sammanlagda produktmängden utgör mer än 50 vikts-% av råvaran och
innehåller ca 60 % av dess energi.

Utan närmare granskning av den rapporterade CASH-processen förefaller den inte
energimässigt balanserad men situationen belyser ändå det principiella problemet för
syrahydrolyserade etanolprocesser. Med hänsyn till att endast drygt hälften av den "befintliga"
hexosmängden (med känd teknik) kan utnyttjas som substrat till jäsningen, blir det maximala
etanolutbytet så litet att (bi)produktbränslet ekonomiskt måste tas fram och säljas. I sin tur
kräver det en torkning av materialet vilket ultimativt ger en energimässig begränsning för den
möjliga mängden etanol+lignin/cellulosa-bränsle

Förenklat kan sägas att i en syrahydrolyserad etanolprocess finns tillräckligt med energi i
restprodukterna för att driva etanolframställningen men inte energi nog för att framställa den
möjliga mängden lignin/cellulosa-bränsle. Man måste använda en del av den senare produkten
för att skapa energi till produktion av resten av lignin/cellulosa-bränslet

Etanolframställning via syrahydrolys och jäsning har därmed nått sin maximala
produktionsförmåga vid ungefär de nivåer som angetts ovan. För att komma längre krävs
utveckling av en syrahydrolys vilken kan producera större mängder hexoser (utan att
energibehoven för hydrolysen ökar).

(Detta gäller principiellt. I praktiken kan den befintliga processen göras ekonomiskt bättre
genom att den erforderliga förbränningen av lignin/cellulosa-bränsle ersätts av en förbränning
av ett extra intag av träråvara (eller genom att en mindre del av råvaran avdelas direkt till
förbränningen). Detta är självklart emedan träråvaran är ett billigare bränsle än lignin/cellulosa-
bränslet. En grov beräkning säger att mellan 15 och 20 % av råvaran ska användas som bränsle
för att generera tillräckligt med energi för att ur resten av råvaran framställa maximala mängder
etanol och lignin/cellulosa-bränsle.)
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Ett alternativ till syrahydrolys vilket uppfyller dessa krav är då den föreslagna enzymatiska
hydrolysen. Den kan göra praktiskt taget allt substrat för etanoljäsningen tillgängligt utan
egentlig ytterligare energiförbrukning. Dessvärre har ingen praktiskt tillämplig etanolprocess
baserad på enzymatisk hydrolys ännu tagits fram. I hittillsvarande processförslag har
enzymanläggningens kostnader visat sig vara större än de angivna potentiella vinsterna.
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M Westermark ^ %^Z^ Q Bilaga 4
Vattenfall Utveckling AB l Sida 1 (8)

Marknads- och prisbild för värmeavsättning från metanol-
fabrik

Den energi som tillförs till metanolfabriken omvandlas dels till meta-
nol och dels till värme vid olika temperaturnivåer. Målet med denna
bilaga har varit att belysa vilken andel av värmet som kan avsättas till
externa kunder (värme till fjärrvärmenät eller processånga till indus-
trier). Vidare ska värmepris och lokaliseringssynpunkter belysas.

Effekt och temperaturnivåer för värme från metanolfabriken

Kapaciteten för kombinatet förutsätts bli 117 500 ton metanol/år och
drifttiden 8000 tim/år. Bränsleåtgången beräknas till 500 000 ton/år
otorkat biobränsle med 50% fukt. Det totala energiinnehållet (kalori-
metriska värmevärdet, s k HHV) i bränslet uppgår till ca 1390 GWh/år
(=174 MW • 8000 h/år) Bränsleeffekt hos fuktigt biobränsle redovisas
emellertid ofta som "effektivt värmevärde i otorkat bränsle" och upp-
går därvid till ca 1125 GWh/år (=141 MW* 8000h/år). Vid beräkning
av effektivt värmevärde (s k LHV) subtraheras den värme som skulle
erfordras om bildat vatten skall avges som vattenånga (vatten bildas
dels genom fukt i bränslet dels från förbränning av väte i bränslet).
Skillnaden mellan räknesätten är ca 33 MW i detta fall. För att inte
förbise någon term i energibalansen är det mest praktiskt att använda
det kalorimetriska värmevärdet. (0-gradigt vätskeformigt vatten har
entalpin OkJ/kg).

Förutom biobränslet tillförs även ca 64 GWh/år el (= 8MW * 8000h).

Det har varit svårt att bilda sig en detaljerad uppfattning av vilka vär-
meeffekter och temperaturnivåer som blir aktuella vid metanolkombi-
nat med biobränsle som råvara. Nästan all tillverkning av metanol sker
för närvarande med naturgas som råvara. De flesta tidigare studier av
metanolproduktion från torv eller biobränsle har varit inriktade på lo-
kaliseringar som inte efterfrågar fjärrvärme. Därmed har det inte heller
funnits incitament att optimera processutformningen med tanke på
störst möjlig återvinning av spillvärme för fjärrvärmeändamål. De
båda principiella skillnader som uppstår vid användning av biobränsle
eller torv som råvara är att bränslet kräver torkning samt att process-
utbytet av metanol blir lägre från förgasat biobränsle än från metan.
Båda dessa faktorer medför att andelen värme i produktmixen blir hö-
gre med biobränsle än från naturgas. Biobränslebaserade metanolfa-
briker blir därmed mera ekonomiskt beroende av värmeavsättning än
naturgasbaserade metanolfabriker.



M Westermark Bilaga 4
Vattenfall Utveckling AB Sida 2 (8)

Vid torkningen tillförs högvärdig värmeenergi (biobränsle eller
ånga). Värme från torkningen kan återvinnas medelst torkgaskon-
densering och motsvarar uppskattningsvis ca 10-15% av tillförd
bränsleeffekt, beroende på torkutformning. I den aktuella beräk-
ningen har man antagit att mottryckstorkning i ångtork (typ MoDo
Chemetics eller motsvarande) används. Värmeavgivningen vid den
aktuella mottryckstorken har beräknats till 21 MW. Med den aktuella
torkkonstruktionen kan spillvärmet från torkgaskondenseringen av-
ges vid temperaturer upp till 130 °C (3-barsånga). Denna temperatur
är fullt tillräcklig för såväl fjärrvärme som industriell processinga.

Energibalans redovisas i tabell 1 nedan och bygger på följande pre-
liminära bedömningar och förutsättningar som kan ändras vid den
slutliga optimeringen:

-Vid torkningen används mottryckstork som möjliggör långtgå-
ende utvinning av torkvärmet vid en hög temperaturnivå.

- Restgasen från metanolsyntesen bränns för att leverera värme till
extern kund.

-En smärre andel ånga från processen utnyttjas för drift av gas-
kompressor via ångturbin, varefter den mottryckskondenseras
för vänneleverans till extern kund.

För att bedöma avsättningsmöjligheterma för värmet är både tempe-
raturnivå och värmeeffekt oumbärliga data som måste utredas vid en
fullständig dimensionering. Den preliminära bedömning som görs i
tabell 1 nedan är att 40 MW värme har så hög temperaturnivå att det
kan avsättas till extern kund. Denna värme kommer från tork, mot-
tryckskondensor och eldning av restgas. Temperaturnivån för dessa
värmekällor bedöms till åtminstone 130°C (dvs 3-barsånga). Detta är
tillräckligt för såväl fjärrvärmeproduktion som processånga till tex
papppersbruk.

Mängden lågvärdig värme som ej kan avsättas till extern kund har
uppskattats till ca 49 MW. Denna siffra har fåtts genom att man vet
hur mycket energi som tillförs till fabriken samt hur mycket energi
som lämnar fabriken i form av metanol och högvärdig värme. Reste-
rande energi måste föreligga som spillvärme vid varierande
temperaturnivåer. Huvuddelen av det lågvärdiga värmet torde
föreligga vid så låga temperaturnivåer som <30°C Exempel på
värmekällor med sådan låg temperaturnivå är syrgasfabrik och
avsvavlingsanläggning. I dessa båda fall kyler man medier under
0°C med hjälp av en kylmaskinsprocess (kompression + kylning +
expansion) och spillvärmet utgörs av kylbehovet från denna process.
Ett annat exempel på lågvärdig spillvärme är slutkylningen av
metanolen innan denna lastas.
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Den preliminära bedömningen är att det lågvärdiga värmet rent teo-
retiskt kan uppgraderas med värmepump för användning som fjärr-
värme men att detta förmodlingen inte kan inbringa någon större er-
sättning. Lågvärdig spillvärme från metanolfabrik skulle dock ge el-
besparing vid värmepumpning (pga högre värmefaktor än naturliga
värmekällor såsom avloppsvatten, havsvatten eller sjövatten). Ener-
giverket i Sandviken uppgraderar tex kylvatten från syrgasfabrik.
Endast de allra största fjärrvärmenäten har dock utrymme för så
stora värmepumpar att allt lågvärdigt spillvärme från en metanolfa-
brik skulle kunna utnyttjas.

Vid detaljprojekteringen av en metanolfabrik bör man undersöka hur
processen kan utformas med tanke på högsta möjliga fjärrvärmepro-
duktion. Eventuellt kan man med smärre ändringar av värmeytor el-
ler trycknivåer uppnå att större andel av processens värmeöverskott
erhålls vid fjärrvärmetemperatur.

Tabell 1. Redovisning av energibalans

Ström

Tillförd effekt
Trädråvara (kalorimetriskt värmevärde)#
Elkraft

Summa tillförd effekt

Avgiven effekt
Kemisk energi
Metanol (kalorimetriskt värmevärde)
HHV 22,7 MJ/kg • 14,7 t/h

Högvärdig varmeenergi
Spillvärme från bränsletork
(Ängtork typ MoDoChemetics eller motsvarande)
Mottryckökondensor
Förbränning av restgas

Summa högvärdigt värme

Lågvärdig värmeenergi
Oförbränt i aska
Kylvatten från syrgasfabrik
Kylvatten från våt bränngasrening
Avgasspillvärme från restgaspanna
Slutkylning av metanol till lagringstemp.
Övrigt lågvärdigt spillvärme

Summa lågvärdigt värme
Summa avgiven effekt

Effekt

174 MW#
8MW

182 MW

93 MW

21 MW

4MW
15 MW
40 MW

ca 49MW
182 MW

#Om man istället redovisar tillfört bränsle som "effektivt värmevärde i otorkat bränsle"
fås ca 141 MW. Vid beräkning av effektivt värmevärde subtraheras den värme som
erfordras för att bildat vatten skall avges som vattenånga (vatten bildas dels genom fukt i
bränslet dels från förbränning av väte i bränslet). Skillnaden mellan räknesätten är ca 33
MW (dvs ca 19%) i detta fall. För metanol är kalorimetriskt värmevärde 22,7 MJ/kg och
effektivt värmevärde 19,9 MJ/kg.
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Avsättningsmöjligheter i fjärrvärmenät förvärmefrån metanolfabrik

Maximal kapacitet för fjärrvärme från metanolfabrik är 8000h * 40
MW = 320 GWh/år. Detta förutsätter dock fullständig avsättning
under hela året vilket kan vara svårt under sommarperioden. För att
avsätta 40 MW värme under huvuddelen av året (dvs som baslast) är
det önskvärt med fjärrvärmenät med en årlig leverans av minst ca
350 GWh/år och helst över 450 GWh/år. Vid ett nät på 350 GWh/år
är värmebehovet under juni - aug endast är ca 7 MW/h, under maj
och september ca 17-23 MW och under övriga 7 månader 40 MW
eller mera. Se vidare figur 1 nedan. Om man antar att spillvärmet
från metanolfabriken ligger som baslast i ett nät med 350 GWh/år
kan man räkna med en värmeleverans av ca 200 GWh/år från en me-
tanolfabrik med 40 MW värmeeffekt. Oetta räkneexempel motsvarar
sålunda en avsättning under 5000 fulldrifttimmar/år. Vid ett vär-
mepris av 200 kr/MWh blir värmeintäkten: 200 000 MWh/år * 200
kr/MWh= 40 MSEK/år. För mindre fjärrvärmenät än 350 GWh/år
får man en ytterligare försämrad utnyttjandetid.

Värmebehov i fjärrvärmenät, MW
30^0 (månadsmedelvärde)

Fjärrvärmenät 350 GWh/år

å
Figur 1. Värmebehov i ett fjärrvärmenät med 350 GWh/år
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Beträffande stora värmepumpar i fjärrvärmenät är de flesta 7-10 år
gamla och innehåller sådana typer av fluorklorkarboner som påver-
kar ozonskiktet. Man kan därför bedöma att nuvarande bestånd har
en begränsad kvarvarande livslängd och succesivt kommer att bytas
ut under slutet av 90-talet. Det är troligt att höjda elpriser kan minska
lönsamheten för nyinvestering i värmepumpar och att man till större
eller mindre del ersätter nuvarande värmepumpar med andra ener-
gi slag såsom biobränsle, ökad kraftvärme och industriellt spillvärme
(dit eventuella metanolfabriker bör räknas).

Med ledning av statistik från Värmeverksföreningen (1991 års siffror)
kan man bedöma vilka svenska fjärrvärmenät som kan utnyttja fjärr-
värme från en metanolfabrik på ett bra sätt. Denna bedömning har
redovisats i tabell 2.

De kriterier som använts är att lista nät som både har tillräcklig ka-
pacitet (minst ca 350 GWh/år) och där förändringar av nuvarande
bränsslemix (konvertering av fossila bränslen, ersättning av tekniskt
föråldrade biobränsleanläggningar, avveckling av värmepumpar) fö-
refaller trolig under den kommande 1 O-årsperioden. Sådana fjärr-
värmenätet som har tillgång till baslastvärme med låg kostnadsnivå
(tex avfallspanna, eller industriellt spillvärme) har utelämnats.

Prissättning i fjärrvärmenät för värme från mäanolfabrik

Priset för levererad baslastvärme från tex en metanolfabrik varierar
beroende på konkurrens med andra bränslerlag varvid sådana svår-
predikteriide variabler som beskattning och kronans växelkurs spelar
en betydande roll.

För gynnsamma etableringsalternativ bedöms att man kan erhålla
upp till ca 200 kr/MWh för metanolspillvärmet. Dessa goda förut-
sättningar inträffar där priset på baslastvänne är högt (tex om kon-
kurrerande alternativ är att bygga en helt ny flispanna för baslast).
Under mera normala förutsättningar kan ett värmepris av 150
kr/MWh vara mera realistiskt. Detta motsvarar ungefär priset på
bioproducerad värme i befintlig flispanna.
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Tabell 2. Fjärrvärmenät med lämplig kapacitet och bränslemix för
lokalisering av framtida metanolfabrik

Lokalisering

Malmö
Söderenergi (Södertelge och
Södertöm)

Göteborg

Västerås

Norrköping

Helsingborg

Sundsvall

Jönköping

Uppsala

Linköping

Örebro

Eskilstuna

Borås

Jämtkraft (Östersund)

Karlskoga*

Nyköping*

Växjö

Uddevalla*

Stockholm

Norrenergi (Solna, Sundbyberg)

Lund

* Nätet är mindre än önskvärt

Fjärrvärme-
nätets
kapacitet
GWh/år

2242

1736

2782

1547

978

959

503

459

1659

1012

920

668

558

414

330

277

359

233

4800

863

730

Ersatt bränsleslag

Typ,GWh/&

Ersättning av främst fossila bränslen

Naturgas 1189, kol 201, värmepump 244

Kol 1392

Naturgas 751, kol 142, värmepump 697

Kol 1456, värmepump 96

Kol 1025

Kol 772

Gasoll57,ell76,flis98

Torv 122, olja 123, el 66
Ersättning av främst inhemska bränslen

Torv 851, värmepump 115

Kol 145, flis 3-3

Kol 255, torv 221, värmepump 278, flis 164

El 150, flis 290, värmepump 180

Ris 458

Torv 105, flis 242

Torv 229

Flis 249

Torv 157, flis 255

Torv 150

Ersättning av främst värmepumpar

Värmepump 2168, el 1371, kol 973

Värmepump 657, el 157

Värmepump 383, el 205, naturgas 186
och möjlig spillvärmeintäkt bör därför reduceras
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Avsättningsmöjligheter i processindustrin för värme från metanolfabrik

För att avsätta 40 MW värme till processindustri är det önskvärt med
processindustri med kontinuerlig drift och värmebehov av minst ca
350GWh/år.

Massa och pappersindustri

Den mest vanliga objekten i Sverige är pappersbruk utan tillverkning
av kemisk massa. Dessa bruk tillverkar högutbytesmassa eller köper
massa utifrån. Papperstillverkningen kräver stor värmeenergi i form
av ånga (ca 3 bar). En studie görs för närvarande för att kartera beho-
vet av inköpt bränsle vid olika bruk. Preliminärt bedömer jag att
nedanstående bruk är de mest intressanta och att energibehovet är av
storleksordningen 20-40 MW för de flesta av dessa. Flertalet andra
bruk försörjs huvudsakligen med svartlut och har mindre behov av
tillskottsvärme.
Statistik visar att det finns 25 st enheter inom skogsindustrin som
vardera förbrukar över 150 GWh inköpt bränsle/år (ref: Ulf Strenger
GU-V 92:39, "Potential för processintegrerade värmepumpar")

Braviken (Norrköping),
Papyrus (Mölndal)
Hallsta (Hallstavik)
Hylte
Kvarnsveden
Ortviken
Fiskeby Board (ca 12 MW ångbehov vid 4,2 bar)

Övrig processindustri

Förutom inom massa- och pappersindustrin bedömer jag att största
möjligheterna till värmeförsäljning finns inom verkstadsindustrin (7
enheter med stort lokaluppvärmningsbehov). Vid de stora tegel- och
cementindustrierna samt vid järn och stålverk kan man sälja över-
skottsgas som bränsle till ugnar men knappast värme för upp-
värmning av lokaler.

Antal stora enheter ges nedan i tabell 3. Data för tabellen har tagits
från Ulf Strenger GU-V 92:39, "Potential för processintegrerade vär-
mepumpar".

Prissättning i processindustrin för värme från metanolkombinat

Priset sätts av olja som är lågt beskattad i processindustrin. Man kan
för närvarande räkna med ett värmepris av ca 120-150 Kr/MWh.
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Tabell 3. Storförbrukare av externt bränsle inom olika
industribranscher

Industrigren

Massa och pappersin-
dustri

Järn, stål och metallverk

Kemikalie- och gödsel-
medelstillverkning

Mejerier

Frukt och grönsakskon-
servering

Verkstadsindustri

Tegel och cementindustri

Sågverk

Annan kemisk industri

Maltdrycksindustri

Petroleumraffinaderier

Antal enheter
>150GWh/år

25

13

4

0

0

7

6

1

0

0

0

Kommentar

Ånga för pappersbruk

Mest kol och koks för re-
duktion, samt bränslen för
ugnar
Oljebehov för bl.a ammo-
niak- och plasttillverkning

Största mejeriet 50-100
GWh/år

2 största enheterna 100 -
150 GWh/år

Främst olja för uppvärm-
ning av lokaler

Mest kol för eldning av
cement- och tegelugnar

Torkning av virke

Största enhet 100-150
GWh/år

Största enhet 100-150
GWh/år

Största enhet 50-100
GWh/år
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VU-VS/Clas Ekström/gt 1994-02-25

ANVÄNDNING AV ALKOHOLER SOM DRIVMEDEL

1. INLEDNING

Olika aspekter kring användning av metanol och etanol som bränsle har
studerats i tidigare Vattenfallarbeten (Ekström, 1991). Nedanstående bygger
på material från dessa arbeten kompletterat med information från senare
källor.

2. NULÄGE

2.1 Etanol

Brasilien

Efter den första oljekrisen startade ett program för användning av inhemska
råvaror (främst sockerrör) samt inhemsk teknik för framställning av
drivmedel. Etanolen har också utgjort en regulator för sockerindustrins
överskott vid variationer i efterfrågan på socker på världsmarknaden.

E95 (95 % etanol, 5 % vatten, azeotropblandning) används sedan länge i ca
4,5 milj lätta fordon.

Dessutom används biandbränsle (upp till 22 vol-% vattenfri etanol i bensin) i
ca 8 miljoner fordon.

Den totala förbrukningen är drygt 12 Mm^ etanol/år

USA

I USA är man sedan länge bekymrad över sitt stora beroende av importerad
olja (40 % av oljebehovet) och söker därför efter andra råvarubaser för driv-
medel.

Viktiga drivkrafter idag är även häl so- och miljöskäl samt möjlighet att
använda jordbruksmark till annat än livsmedelsproduktion.

Användning av gasohol (10 vol-% vattenfri etanol i bensin) samt mindre
mängder E85 (85% etanol i dieselolja) och El 00 i demonstrationsfordon
förbrukar drygt 3 Mm^ etanol/år och utgör ca 9 % av bensinmavhiaden.
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Huvudsaklig råvara är majs. Produktionen åtnjuter skattekrediter, vilka har
förlängts till år 2000 (Energy-BCC, 1993).

Sverige

När det gäller dieselersättning har etanol börjat användas som bränsle i bussar
av lokala trafikföretag i Stockholm, Örnsköldsvik och Skaraborgs län.

Provverksamheten i Stockholm (fältprov med 32 stadsbussar) har fått statligt
stöd. SL har nu 52 bussar i ordinarie drift och avser att utöka antalet till
några hundra för användning främst i innerstaden och närförorter.

Planer på ökad användning finns på flera håll i landet, bl a i Umeå. (Berg,
1993), (Brandberg, 1993).

Ett taxiföretag i Göteborg använder en akylatrik specialbensin (från Aspen
Petroleum AB) med 14 % etanol som uppges kunna används i alla nya bilar
från 89/90 års modeller (Elmäng, 1993).

2.2 Oxygenater (låginblandning av alkoholer, MTBE, ETBE)

Oxygenater i form av alkoholer eller etrar av alkoholer (MTBE, metyl-
tertiär-butyl-eter från metanol och ETBE, etyl-tertiär-butyl-eter från etanol)
har två effekter vid inblandning i bensin:

Oktan talet höjs och oxygenater används därför för att ersätta bly och
aromater.

Syrehalten i bensinen höjs, vilket gör att utsläpp av koloxid (CO) och
oförbrända organiska ämnen minskar. Detta är viktigt vid kallstart
innan avgaskatalysatorerna fungerar fullt ut.

Oxygenatinblandning är i USA ett led i försöken att reformulera bensin för
att ge mindre skadliga avgasemissioner och föreskrivs i lag vintertid i
områden med CO-halter i luften som överskrider uppställda riktvärden.

Etrar som MTBE och ETBE är accepterade av raffinaderier och distributörer,
då eterinnehållande bensin är enkel att hantera.

Den mest använda oxygenaten är MTBE. I USA och Europa förbrukas för
närvarande ca 9 Mton/år motsvarande ca 2 % av bensinmarknaden i dessa
områden. Detta motsvarar en metanolförbrukning av 4 ca Mm^/år.

I Sverige har Statoil nyligen tagit en relativt liten (50 000 ton/år) MTBE-
fabrik i drift i Stenungsund.

Etrar har kommit att allt mer ersätta direkt låginblandning av alkoholer.
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Under 1980-talet drev OK ett projekt med låginblandning av etanol (5 vol-%)
i bensin i Stockholmsområdet. Anledningen då var att undvika frysproblem
vintertid. (Etanolen kan lösa vatten som tränger in. Se Avsnitt 3.4).

3. TEKNISKA MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR

Några egenskaper hos alkoholer, MTBE och ETBE jämfört med bensin (och
isooktan) redovisas i Tabell 3:1.

TABELL 3:1 Egenskaper hos metanol, etanol, MTBE, ETBE, iso-
oktan och bensin (Källa: Johansson et.al, Renewable
Energy, 1993).

Property

Formula

Molecular weight

Densrty kglrr?

Air/fuel stoichiometric r

Mcle basis
Mass basis

[JWei heatmg value
IAI/kg

Lower heating value
W per liter

RON
MON
(RON • M0NV2

Blending RON

Blending MON

(Blending
RON + M 0 W 2

Atmospheric boiling
point K

Heat of vaporization
MJIkg

Flash point <

Ignition point <

Methanol

CH3OH

32.04

790

atio
7 14

6.48

19.92

15.74

105

92
99

135

105
120

337 8

1 1

280

737

Reid vapor pressure (c/fopasca.'s
Pure component
Elending 214*

Water solubility weight percent
F>'el in water

V 'ater in fuel

Water azeouope.

(atm b p.). K

Water in azeotrope

weight percent

a. 10 percent blends.

100

100

(none)

b. Assumed 12.7 percent blend.

Ethanol

C2H5OH

46.07

790

14 29

9 02

2678

21.16

105
89
98

114-141 '

86-97*

115

351.6

0.84

285

697

15S5
82.7-185

100

100

351.4

4.4

MTBE

(CH5)jCOCH3

83.15

740

35 71

11 €9

•5 27

26.10

113

101

110

328 6

0 3-5

2-5

733

55.1

4 3
14

325.4

32

ETBE

(CH3)3COC2H5

102.18

750

42.86

12.10

3603

27.02

118

102
110

117-1205

101-104°

111

344.8

30.3
207-34.5

2
06

Isooctane

CgH,8

114

690

59 5

15.1

4442

30.65

100

100
100

111

041

negligible

negligible

Gasoline

C 4 - C 1 2

720-780

41 8-44 0

31.4-33 0

91-53
82-S4

88

55.1-103 4

negligible

negligible
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3.1 Motorprestanda

3.1.1 Ottomotorer

Alkoholdrift

Dagens bilar kan ej köras med ren alkoholdrift. Detta kräver modifierad
utformning av motorer och bränslesystem och är därför ekonomiskt realistiskt
endast för nya fordon.

Ottomotorer kan konstrueras så att de med etanol eller etanol som bränsle ger
bättre effekt och verkningsgrad jämfört med bensindrift beroende främst på
att:

Högt ångbildningsvärme ger kallare bränsle-luftblandning vilket medför
ökad fyllnadsgrad i cylindern.

Högt oktantal möjliggör högre kompression.

Något högre flamhastigheter (C.55 m/s för metanol, 0.52 m/s för etanol
jämfört med 0.50 m/s för bensin) medger lägre tandförställning.

Flammans lägre flamtemperatur och lägre emissivitet minskar värme-
förlusterna.

Bedömningarna av hur hög verkningsgradsförbättring som kan uppnås
varierar.

Ca 10 % förbättring har uppnåtts med dagens utvecklingsnivå. Högre nivåer
har angetts som möjliga i framtiden.

Ca 5 % förbättring uppnås med första generationen s k FFV (Flexible Fuel
Vehicles), vilka i grunden är gjorda för bensindrift men även kan användas
för alkoholdrift.

Alkoholer har även goda magerbrinnegenskaper. Dessa kommer sannolikt ej
att kunna utnyttjas, då trevägs katalytisk avgasrening kräver nära nog
stökiometrisk förbränning i motorn.

Användning av till gas (vätgas och koloxid, CO) spaltad metanol är en fram-
tida möjlighet som studerats vid KTH i Stockholm (Pettersson). Avgasvärme
utnyttjas därvid för spaltningen av metanolen till gas, som sedan tillförs
motorn. Verkningsgraden uppges bli bättre än för ren metanoldrift. Etanol
skulle härvidlag vara mindre lämpligt än metanol, bl a på grund av att etanol
kräver högre temperatur för spaltning än metanol.
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Oxygenatblandad bensin

Även oxygenater (MTBE och ETBE) har höga oktantal (se Tabell 3:1) och
används för att ersätta andra oktantalshöjande ämnen (bly, aromater) i bensin.
ETBE har något högre oktantal än MTBE.

3.1.2 Dieselmotorer

Verkningsgraden vid alkoholdrift kan bli minst lika hög som vid drift med
dieselolja. Exempel på beräkningar visas i Figur 3:1. Detta har också visats
bl a av SAAB-Scania.

Olio - Engines
I

Diesel- Engines
r

12 U 16 18
Compression rolio

20 22 C 24

FIGUR 3:1 Relative brake thermal efficiency of otto and diesel
engines for alcohol and conventional fuels vs.
Compression ratio. (Källa: IEA, 1986)
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3.2 Start- och körbarhet

3.2.1 Ottomottorer

Alkoholdrift

Alkoholerna är mindre flyktiga än bensin, vilket begränsar start- och
körbarhet av förgasarmotorer i kallt tillstånd. Olika lösningar på detta är:

Direktinspsrutning i motorn. Kan en stökiometrisk luft/bränslebland-
ning tillföras som fin dimma, räcker motorns kompressionsvärme till att
ge en tändbar blandning ned till -25°C starttemperatur för metanol och
-340c för etanol.

Öka bränslets flyktighet genom att tillsätta 10-15 % bensin eller lätta
kolväten. Exempel är M85 (85 % metanol, 15 % bensin) som planeras
införas i Kalifornien.

Särskilt lättflyktigt startbränsle (kolväten eller bensin) för start och
varmköming av motorn. Metoden används i Brasilien vid drift med
etanol (E95). Två startsystem och tankning av två olika drivmedel är
dock komplicerat.

Oxygenatblandad bensin

Start- och körbarhet är opåverkad upp till 2-2.5 vikts-% syre och bedöms
som acceptabel upp till ca 3.5 % syre i bensin.

Detta motsvarar inblandning av metanol, etanol eller oxygenater av dessa
enligt:

Start-och
körbarhet
Opåverkad
Acceptabel

Vikts-%
Oi

< 2 - 2.5
<3.5

Metanol eller MTBE
Vikts-% metanol

< 4 - 5
<7

Etanol eller ETBE
Vikts-% etanoi

< 6 - 7
<10

Vad som tillåts varierar mellan olika länder. I Sverige tillåts 2 vikts-%, i
Europa minst 2.5 % (EG-direktiv) och i USA tillåts ca 3.5 % syre.

I SAE-rapport 922379 redovisas finska undersökningar av bl a körbarhet med
olika reformulerade bensiner. Som testbränslen användes 5 bränslen enligt
följande:

A: Utan oxygenattillsats
B: 11 vol-% MTBE
C: 13 vol-% ETBE
D: 17 vol-% ETBE
E: 13 vol-% ETBE + 2 vol-% etanol
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Körbarhetsprov utfördes i chassi dynamometer. Startegenskaper och körbar-
het i kyla och värme undersöktes. Resultaten illustreras av Figur 3:2-3:4.

TIME, .KO-,di

WON-CAT CAR

B
SZX3

-15 -5
TEMPERATURE. *C

FIGUR 3:2 Starttider vid låga yttertemperaturer.
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FIGUR 3:3 Körbarhetstest kallt väder.
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101M. DEMERITS

430'C OS'C IDLE

FIGUR 3:4 Körbarhetstest varmt väder.

Testerna indikerar något kortare eller samma starttider för bensin med ETBE
jämfört med övriga testade bränslen. För körning i kallt väder visar MTBE-
blandad bensin något bättre körbarhet än övriga bränslen, medan ETBE visar
sig ge bättre körbarhet än MTBE vid körning i varmt väder.

3.2.2 Dieselmotorer

Metanol och etanol har svårt att självantända (dvs har låga cetantal). Detta
problem löser man genom:

Tillsats av tändförbättrare, dvs tändvilligare ämnen, till alkoholbränslet.
Organiska nitrater brukar användas. Metoden används av bl a SAAB-
Scania för etanoldrivna bussar i Stockholm. Både metanol- och etanol-
drift med tändförbättrare faltprovas av flera tillverkare i Europa och i
Nordamerika.

Glödstift eller tändstift. Metanoldrdift provas i Japan och metanol- och
etanoldrift fältprovas av flera tillverkare i Europa och i Nordamerika.

Initiering av tandning genom insprutning av en liten mängd pilotbränsle
med högt cetantal. Bl a Volvo provar denna metod genom att spruta in
en tändförbättrare i ett separat insprutningssystem.

Hög kompression i dieselmotorer ger god startbarhet för alkoholdrivna
direktinsprutade dieselmotorer. Startbarhet ner till -20°C har demonstrerats
för koncepten med tillsats av tändförbättrare till alkoholbränslet eller
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användning av tändstift. Glödstiftsystem kräver viss förvärmningstid
(Exempel: 50 sek vid -30°C).

3.3 Korrosion i distributionssystem och i bilar

Metanol och etanol är mer polära än kolväten. De är därför korrosiva
gentemot lättmetaller, såsom aluminium, magnesium och zink samt terne-
legeringen (bly-tenn) som är vanlig i bensin tankar i fordon. Metanol är mer
korrosiv än etanol. Stål angrips däremot ej av vattenfria alkoholer.

De polära egenskaperna gör också att vissa gummi- och plastmaterial angrips.

5.3./ Oxygenatinblanäning i bensin

För att undvika materialangrepp i fordon och distributionssystem specificeras
högsta tillåtna halt av syre och högsta tillåtna halt av alkohol. Följande
begränsningar gäller för inblandning av metanol respektive etanol:

Europa
Nordamerika

Metanol
Vol-%

<3
<5

Etanol
Vol-%

S5
<10

Etrar, dvs MTBE eller ETBE, är mindre korrosiva och mindre aggressiva
mot gummi- och plastmaterial än både etanol och metanol.

Vid inblandning av MTBE respektive ETBE sätts gränsen enbart av syre-
halten. Detta motsvarar något mer metanol respektive etanol än vid inbland-
ning av respektive alkohol direkt. Som nämnts i Avsnitt 3.2.1 varierar
tillåtna syrehalter mellan olika länder.

3.4 Hantering och lagring av alkoholer

Metanol och etanol är ofta använda industrikemikalier och kunskap om deras
hantering finns hos tillverkande industrier och hos transportörer.

Brand och explosionsrisk

Metanol och etanol omfattas av Lagen för brandfarliga och explosiva varor
(SFS 1988:868) samt av Förordningen om brandfarliga och explosiva varor
(SFS 1988:1145).

Metanol och etar.ol är (liksom bensin) klass 1-vara, dvs klassas som myckei
brandfarlig.
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Vid spill av alkoholer är det på grund av låg flyktighet svårare att uppnå
brännbar blandning med luft än med bensin. Låg densitet på alkoholånga
bidrar desutom till ökad utspädning av ångorna. (Metanol och etanol har 1.1
respektive 1.6 ggr högre ångdensitet än luft jämfört med 3-4 ggr högre för
bensin).

I slultna tankar leder däremot den låga flyktigheten till att explosiva bland-
ningar med luft (brännbarhet i luft för metanol är 6.7-36 vol-% och för
etanol 3.3-19 vol-%) uppstår vid normala omgivningstemperaturer
(10-40°C). Bensin ger däremot på grund av sin höga flyktighet för feta
blandningar för att vara explosiva (brännbarhet i luft för bensin är 1.4-7.6
vol-%). Explosionsrisken vid lagring av metanol eller etanol i slutna tankar
hanteras på två sätt:

Inblandning av lättflyktiga kolväten så att blandningen i tanken blir för
fet för att vara explosiv.

Borttagning av alla källor som kan ge gnista för tandning.

Blandbarhet med vatten

Metanol och etanol är fullständigt biandbara med vatten. MTBE och ETBE är
till viss del biandbara med vatten. Bensin och dieselolja löser däremot ej
vatten (se Tabell 3:1).

Inträngning av vatten måste därför förhindras vid all transport och lagring av
alkoholer medan detta ej är något problem för bensin eller dieselolja.
Alkoholer eller blandningar av bensin och alkoholer, MTBE eller ETBE kan
ej lagras på rörlig vattenbädd (cisterner eller bergrum). Flytande tak i
cisterner (minskar avdunstningsförluster) måste kompletteras med fast tak för
att förhindra inläckage av regnvatten.

Det är också ett konsumentintresse att alkoholerna kvalitetsövervakas med
avseende på inblandning av vatten. 11 ex Brasilien är pumparna (för E95) vid
tankningsstationerna försedda med densimetrar som visar att vattenhalten
ligger inom tillåtna gränser.

Bensin reformulerad med etrar är mindre känslig för vattenupptagning än
bensin med direkt låginblandning av alkoholer. ETBE är ännu något mindre
vattenupptagande än MTBE.

Blandbarheten med vatten för metanol och etanol gör att alkoholer eller
blandningar med bensin håller "torrt", dvs fritt vatten (från kondens, m m)
ansamlas ej. Detta har fördelar:
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Frysning vintertid blir ej ett problem vare sig i fordonen eller vid
lagring och distribution. Etanoltillsats (5 vol-%) till svensk bensin (OK)
har tidvis skett av denna anledning.

Stålkorrosion vid lagring i kolstålstankar på grund av fritt vatten blir ej
ett problem. Vid lagring av bensin och dieselolja måste lagertankar av
kolstål korrosionsskyddas invändigt (färg- eller plastbeläggninj) på
grund av förekomst av fritt vatten.

Blandbränslen med bensin kräver vattenfri alkohol (upptagning av små
mängder vatten sker dock) medan rena alkoholbränslen kan tillåtas
innehålla en viss maximal mängd vatten.

Lågt energiinnehåll - större volymer

Metanol och etanol har lägre energiinnehåll per volymsenhet än bensin och
dieselolja (Tabell 3:1). För samma körsträcka i fordonet fordras därför större
volym alkohol än bensin/dieselolja. Större volymer måste också hanteras vid
lagring och distribution. Volymerna för etanol blir mindre än för metanol.

3.5 Teknikstatus och utveckling av fordon

3.5.1 Ottomottorer

Bianddrivmedel - bensin och oxygenater

Befintliga bensinbilar kan köras på bensin med inblandning av upp till 3 vol-
% metanol, 5 vol-% etanol eller motsvarande mängder MTBE eller ETBE.
Detta med hänsyn till korrosionsrisker (bränslesystem i äldre bilar och även i
själva distributionssystemet) samt start- och körbarhet (Avsnitt 3.3 respektive
3.2). Vad som tillåts är, som nämnts, olika för olika länder.

Metanol- eller etanoldrift

De fordon som används i Brasilien för drift med etanol (E95) har motorer
som utvecklats ur motsvarande bensinmotorer. Alla biltillverkare i Brasilien
deltar.

Alla stora biltillverkare i världen har bedrivit utvecklingsarbete med metanol-
drivna bilar och demonstrationer i mindre skala har gjorts sedan början av
80-talet. I Sverige har såväl SAAB som Volvo deltagit. Man har i Sverige
dels provat drift med 15 % metanol i bensin (M15) och dels ren metanol
(M100, fältprovning av 2 prototypserier om totalt 16 bilar) (SDAB).

Vid KTH i Stockholm har man även arbetat med användning av till gas
(vätgas och koloxid, CO) spaltad metanol för motordrift (Pettersson).
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Livslängden för motorerna vid metanoldrift blev i början förkortad jämfört
med vid bensindrift. Från de erfarenheter som nu finns bedöms livslängden
bli tillräcklig. Utveckling av smörjoljor som är kompatibla med metanol har
bidragit till detta.

För att undgå störande beläggningar vid bränsleinsprutning behövs dock
ytterligare utveckling av smörjoljorna.

Slutlig utveckling av fordon till serieproduktionsfärdiga modeller görs
normalt först då en kommersiell marknad bedöms finnas inom några år. En
av förutsättningarna för detta är att det nya drivmedlet då också kommer att
finnas allmänt tillgängligt.

Bränsleflexibla bilar

I Kalifornien planeras införande av drift med 85 % metanol i bensin (M85) i
form av ett pilotprogram med start 1995.

Man avser använda bränsleflexibla fordon (FFV, Flexible Fuel Vehicles)
vilka kan drivas med såväl bensin som metanol. Bränsleinsprutning och
tändförställning styrs av en sensor grundad på brytningsindex eller
kapacitans. Godtyckliga blandningar av drivmedlen kan användas och de kan
fyllas i samma bränsletank.

Flera biltillverkare i USA, Europa och Japan deltar i demonstra-
tionsprogrammet i Kalifornien. Bl a deltar Volvo med 5 bilar.

3.5.2 Dieselmotorer

Dieselmotorer för drift med metanol eller etanol produceras ännu ej
kommersiellt. Detroit Diesel Corp i USA och Scania i Sverige anser sig dock
färdiga för detta.

Utveckling och fältprovning av alkoholdrivna dieselmotorer pågår i Europa,
Nordamerika och Japan. I Europa och Nordamerika fåltprovas bussar och
tunga lastbilar med metanol (oftast M100 men även M85-90) och etanol
(oftast E95 men även E85).

I Sverige har etanoldrivna bussar fältprovats i Stockholm, Örnsköldsvik och
Skaraborgs län. Volvo har även fältprovat två stadsbussar med metanoldrift.

Motorslitaget i alkoholdrivna dieselmotorer har ej visat sig vara signifikant
annorlunda än vid drift med dieselolja.
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4. MILJÖ- OCH HÄLSOASPEKTER

Användning av bioråvarubaserade drivmedel, t.ex. etanol eller metanol,
innebär att nettoutsläpp av koldioxid elimineras. Detta gäller förstås även för
den andel av drivmedlet som härstammar från biobaserad etanol eller metanol
som använts vid framställning av etrar, ETBE resp MTBE.

'Den stora skillnaden mellan emissioner från alkoholdrivna fordon ligger i
sammansättningen av oförbränt bränsle, vilket har konsekvenser för
bedömning av hälso- och miljöpåverkan. Totalmängden av oförbränt bränsle
liksom utsläpp av kväveoxider och kolmonoxid beror huvudsakligen på
motorparametrar och avgasreningssystem.

4.1 Miljö - och hälsofarliga ämnen från fordonstrafik

Klimatpåverkande gaser, s k växthusgaser

Klimatpåverkande gaser från trafik är främst koldioxid CO2) med små
tillskott av metan (CH4) och lustgas (dikväveoxid, N2O). En viss indirekt
effekt tack vare gaser som bildar ozon (O3) i troposfären tillkommer. Sådana
gaser är främst kolmonoxid (CO), kolväten (inkl. metan) och kväveoxider
(NOX).

Det finns inga allmänt accepterade metoder för beräkning av klimatpåverkan
från s k växthusgaser. Direkt absorbtion av strålning per kg gas ökar i
ordningen koldioxid, metan, dikväveoxid och ozon. Ozon och ytterligare
koldioxid bildas i sin tur genom kemiska reaktioner ur kolmonoxid och
kolväten (inklusive metan) med assistans av kväveoxider.

De totala effekterna beror dessutom på de olika gasernas livslängd i atmos-
fären. Halveringstiderna är för metan 9 år, koldioxid 100 år, dikväveoxid
150 år och för ozon 0,2 år, (Brandberg et.al. 1992). Små kvantiteter av ett
ämne med lång livslängd blir därför betydelsefullt.

Uppskattningar av den totala relativa växthuseffekten av några gaser har
gjorts baserat på bästa (då) tillgängliga kunskap (IKU/SINTEF-group, 1990).
Kunskaperna inom området ökar/förändras dock hela tiden. Faktorn för
inverkan av kväveoxider har t ex reducerats av IPCC, Intergovernmental
Panel on Climatic Change. (Brandberg et.al. 1992). Uppskattningarna redo-
visas i Tabell 4:1 nedan.

Av kolvätena har omättade kolväten olefiner (t ex 1,3-butadien, propen, eten)
och alkylerade aromater störst ozonbildande förmåga. Även aldehyder (form-
aldehyd, acetaldehyd) har stor ozonbildande förmåga.

Etanol och metanol har betydligt mindre ozonbildande förmåga än aldehyder
och flertalet kolväten.
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TABELL 4:1 Uppskattade totala relativa effekter av några växthusgaser,
räknat per kg av respektive gas (IKU/SINTEF-group, 1990
(Brandberg et.al. 1992.)

Direkt inverkan

C02 (kolmonoxid) 1
CH4 (metan) 21
N2O (dikväveoxid, lustgas) 290

Indirekt effekt tack vare bildning av
CO2 och O3 (ozon)

CO (kolmonoxid) 3
NOX (kväveoxider) 7
HC (C2, kolväten förutom metan) 11

Användning av bioråvarubaserade alkoholer eller etrar av dessa innebär att
man kan bortse från inverkan av den koldioxid som bildas vid förbränningen
av alkoholen eller "alkoholandelen" av en eter. Motsvarande koldioxid-
mängder kan anses ha bundits upp av bioråvaran vid odlingen.

Försurande gaser

Försurning av mark och vatten orsakad av fordonstrafik beror huvudsakligen
på utsläpp av kväveoxider (NOX). Även svaveldioxid (SO2) bidrar. Kväve-
oxider har även en indirekt växthuseffekt genom att de bidrar till ökad bild-
ning av ozon och koldioxid i atmosfären. (Se ovan).

Ämnen som ger akuta hälsoeffekter

Ämnen från trafik som ger akuta hälsoeffekter är kolmonoxid (CO),
svaveldioxid (SO?), bly (Pb), kvävedioxid (NO2) och ozon (O3). Ozon bildas
indirekt genom kemiska reaktioner i atmosfären. (Se ovan under klimat-
påverkande gaser). För alla dessa ämnen finns gränsvärden eller riktvärden
uppställda för halter i omgivningsluft.

Vid användning av etanol eller metanol som drivmedel finns viss risk att
alkoholen missbrukas genom förtäring. Metanol är av Kemikalieinspektionen
klassad som en giftig kemikalie och orsakar vid förtäring blindhet och är i
stora doser dödlig. Metanoldosen för 50% dödlighet (LD50) är för människa i
medeltal 0,8-1,4 g/kg) kroppsvikt med stor spridning mellan individuella
värden. Den är även giftig vid inandning. Hygieniska gränsvärdet (200 ppm)
är dock mycket högre än tänkbara halter i arbetslokaler eller omgivningsluft.
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Vid hantering av respektive drivmedel torde risken för inandning av bensin-
ångor vara större än risken för inandning av alkoholångor, då bensin är mer
lättflyktigt. Bensin innehåller ett antal giftiga komponenter, t ex bensen.
Dieselolja är däremot betydligt mindre flyktigt än både metanol, etanol och
bensin, dvs risken för inandning av giftiga ångor vid hantering torde vara
mycket liten.

Cancerogena/genotoxiska ämnen

Bedömningarna av ämnen som innebär cancerrisker rör exponering under
lång tid (många år) men vid mycket låga halter.

De mest kritiska komponenterna för bensin är drivmedlets innehåll av bensen
och andra aromater samt avgasemas innehåll av gasformiga olefiner (t ex 1,3-
butadien, eten, propen), polycykliska aromatiska föreningar (PAC) och alde-
hyder.

För dieselolja är drivmedlets innehall av polycykliska aromatiska kolväten
(PAH) kritiskt för bildning av genotoxiska PAC i avgaserna. En stor andel av
PAC i dieselavgaser är partikelbundet. Dieseloljor med god tändbarhet
minskar bildning av oförbrända kolväten, partiklar och även kväveoxider.
Även aldehyder förekommer i dieselavgaser (Brandberg et.al. 1992).

De mest kritiska komponenterna för etanol och metanol är aldehyder, främst
acetaldehyd respektive formaldehyd. Även gasformiga olefiner (eten, propen
men ej 1,3-butadien) förekommer i avgaserna, speciellt från alkoholdrivna
dieselmotorer. Å andra sidan blir emissionerna av bensen, PAC och (för
diselmotorer) andra partikelbundna oförbrända ämnen betydligt lägre än vid
drift med bensin resp. dieselolja.

De genotoxiska egenskaperna hos ett ämne beskrivs ofta med begreppet
mutagenitet. Mutageniteten bestäms genom att mäta antalet mutationer
(revertants) då t ex bakteriekulturer exponeras för ett visst genotoxiskt ämne.
(Ames test, vanligaste metoden). Exempel på bakteriekulturer är TA98 med
eller utan tillsats av ett enzymextrakt, S9.

Ett ämnes uppmätta mutagenitet säger givetvis inte allt om riskerna för att
människor skall få cancer vid exponering av ämnet i fråga. Epidemiologiska
studier av antalet cancerfall bland människor som man vet har utsatts för
olika ämnen under långa tidsperioder är viktiga komplement för bedämning
av cancerrisker för människor. Sådana studier är omfattande och tidskrävande
- cancer bryter ut först flera år efter att exponering skett. (Givetvis vet man ej
vad som verkligen orsakat cancern i varje enskilt fall). Som bekant pågår en
omfattande forskning i världen kring orsaker till och mekanismer för cancer.

Den stora skillnaden mellan emissioner från alkoholdrivna resp. bensin- eller
dieseldrivna fordon ligger i sammansättningen av oförbränt bränsle, medan
totalmängden i huvudsak styrs av motorparametrar och avgasreningssystem.
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Det är därför av intresse att försöka bedöma eventuella skillnader i cancer-
risker för de dominerande oförbrända bränslekomponenterna.

När det gäller 1,3-butadien och bensen finns omfattande studier och forsk-
ning som tydligt visar att exponering ökar cancerrisken. Relativt omfattande
studier och forskning finns även vad gäller cancerriskerna för formaldehyd.
Cancerriskerna för acetaldehyd är ännu inte lika utförligt kartlagda, men även
acetaldehyd bedöms vara cancerogen. (HEI, 1993) California Air Resources
Board, CARB, har i ett försök att kvantifiera giftighet/cancerogenitet hos
dessa ämnen angett följande vägningsfaktorer, Toxic Weighing Factors,
(Brandberg, 1993):

1,3-butadien
bensen
formaldehyd
acetaldehyd

1
0,18
0,038
0,014

Även ett flertal PAC bedöms vara cancerogena och omfattande forskning
pågår. Området är dock mycket komplext, bl a på grund av den stora
mängden kemiska föreningar och att dessa ofta förekommer både bundna på
partiklar och i gasfas vilket försvårar beräkning av spridning och exponering.
(HEI 1993) Exempel på sedan länge kända cancerogena PAC är benspyrener,
BaP.

4.2 Avdunstningsförluster

Avdunstningsförluster uppstår vid distribution, lagring och hantering av ett
drivmedel. De är beroende av drivmedlets flyktighet och relateras i distribu-
tionskedjan till RVP (Reid Vapour Pressure) som bygger på en standardiserad
provmetod för bensin.

Förluster från fordon relateras till ett totalt flyktighetstal, RVP+7 x E70,
enligt en standardiserad metod (E70 är ett mått på hur mycket som över-
destillerar vid 70°C). Förlusterna från fordon regleras genom avgasförord-
ningen.

Avdunstningsförluster från bensin utgörs av flyktiga organiska föreningar,
VOC. Flera av dessa bidrar till ökad ozonbildning i atmosfören och/eller är
cancerogena (se Avsnitt 4.1).

Ren etanol eller metanol

Avdunstningsförlusterna vid distribution, lagring och hantering av etanol eller
metanol blir lägre än för bensin på grund av lägre flyktighet, dvs RVP är
lägre (se Tabell 3:1).
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Metanol och etanol har dessutom betydligt mindre ozonbildande förmåga än
VOC från bensin. De är dessutom mindre giftiga och är ej heller cancero-
gena.

Blandbränslen

Låg rnblandning av metanol i bensin ökar RVP markant jämfört med
motsvarande rena bensinkvalitet och har därför haft låg acceptans i USA.
(Johansson et.al. Renewable Energy, 1993). Ökade avdunstningsförluster kan
dock undvikas om basbensinen vid alkoholinblandning formuleras för lägre
ångtryck, så att den alkoholhaltiga bensinens ångtryck ej blir högre än den
rena bensinkvalitet man jämför med (Brandberg, 1993).

Inblandning av etanol upptill 10% (Gasohol) ger en mindre ökning av RVP
(Johansson et.al. Renewable Energy, 1993). I USA har Gasohol sedan
gammalt en dispens för högre ångtryck betingad av att inblandning av etanol
sker på depå först efter raffineringsprocessen. Även för etanolinblandning
kan ökade avdunstningsförluster undvikas om basbensinen vid raffineringen
formuleras för lägre ångtryck.

Att kompensera för direkt låginblandning av alkohol genom att reformulera
basbensinen för lägre ångtryck är dock ej gratis. Dessutom förutsätter man då
att samma fordon alltid tankas med samma bensinkvalitet. Blandas t ex
etanolhaltig bensin reformulerad för lägre ångtyck med "normal" bensin blir
resultatet ett högre ångtryck.

Siväl vid låginblandning av metanol som etanol i bensin minskar mängden
VOC jämfört med för ren bensin förutsatt att RVP ej tillåts öka. Se Tabell
4:2 (U.S.EPA, 1988).

Inblandning av MTBE i bensin ger oförändrat RVP medan inblandning av
ETBE sänker RVP (Johansson et.al. Renewable Energy, 1993).
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TABELL 4:2 Avdunstning av flyktiga organiska föreningar, VOC, vid inblandning av etanol, metanol, respektive MTBE i
bensin. Förändringar (%) jämfört med ren bensin för olika RVP (Reid Vapor Pressure), (U.S. EPA, 1988).
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4.3 Emissioner från fordon

4.3.1 Bensin- resp. dieseldrift. Referensemissioner.

Bedömningar av emissionsdata för bensin- resp. dieseldrivna fordon har
gjorts baserat på rapporterade data från emissionsmätningar i motortest-
laboratorier korrigerade för körcykler, kallt väder och åldring av motorer och
katalysatorer (Brandberg et.al, 1992).

Dessa emissionsvärden av genomsnittlig ålder har tagits fram baserat på data
från Statens Naturvårdsverk, SNV och Statens Väg- och trafikinstitut, VTI:

Bilar utan katalysator (Hammarström, VTI, 1990)
Bilar med trevägskatalysator (SNV 3840, 1990)
Tunga fordon (Hammarström, VTI, 1990), (Bertilsson, SNV, 1987)

Emissionsdata enligt ovan avser de i Sverige idag reglerade emissionerna,
dvs kolmonoxid (CO), kolväten förutom metan (HC), kväveoxider (NOX) och
partiklar (reglerade för tunga fordon) samt koldioxid (CO2). Partikelemis-
sionema som anges för tunga fordon bygger på data från användning av
typisk europeisk dieselolja (högst 0,2 vikts% svavel, årsgenomsnitt).

För att kunna bedöma miljö- och hälsoeffekter har dessa data kompletterats
med data för utsläpp av eten/propen, bensen, PAC (polycykliska aromatiska
föreningar) samt mutagen aktivitet (enligt Ames test). Få mätdata finns,
speciellt för tunga fordon och fordon som gått många mil. Inflytande av
åldrande har därför ej kunnat kan uppskattas. Typiska värden från mätningar
på relativt nya fordon har dock kunnat sammanställas. (Brandberg et.al.
1992)

De typfordon som använts vid jämförelserna har följande data (Brandberg
et.al. 1992):
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Bi!
Lastbil
Buss

Fordonsvikt,
ton

1.2
5
i l

Last
max.

0.4
8
6

, ton
medel

0.12
C

1.2

Bränsleförbrukning
Uter/vkm

0.105
0.28
0.45

(bensin)
(dieselolja)
(dieselolja)

De typiska emissionsdata som sammanställts och beräknats redovisas i Tabell
4:3 och 4:4. Data för Teformulerad bensin bygger på amerikanska studier (se
Avsnitt 4.3.2).

TABELL 4:3 Emisionsvärden for typiska bensin- respektive diesel-
drivna modeUfordon av genomsnitttig ålder (Brand-
berg ei.al. 1992).

Bensindrift, bil
- utan katalysator
- med katalysator
- d:o reformulerad

bensin
Dieseldrift
- Lastbil
- Stadsbuss
- d:o med kat. och

city-diesel

CO

21
7.6
6

4.5
2.3
0.5

HC

1.8D
0.92)
0.83)

1.6
1.7
0.5

NOX Partiklar CO2

g/vkm

2.2
0.4
0.4

14
20
14-18

0.5
0.005
0.005

1.8
1
0.3

256
256
256

745
1200
1200

CH4 N2O
mg/vkm

100
100

100
90

70
70

50-600
50-600

1) Tillkommer avdunstningsförsluter 1.3
2 ) ' - 0.05
3)"- 0.04

g/vkm
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TABELL 4:4 Emissionsvärden för bensin- respektive dieseldrivna
modellfordon baserade på uppmätta värden för
relativt nya fordon (Brandberg et.al. 1992).

Bensindrift, bil
- utan katalysator
- med katalysator
- d:o reformulerad

bensin^)
Dieseldrift, stads-
buss
- utan katalysator
- med katalysator

och citv-diesel*)

Eten,
propen

150
15
15

100
25

Bensen

mg/vkm

100
6

15
5

Aldehyd

40
7
7

170
20

PAC
(214)

ug/vkm

200
4
4

200
50

Mutagenitet
(TA981S9)

rev/vm

75
2
2

300+
100

1) Preliminära bedömningar

City-diesel har lägre svavelhalt (10 vikts-ppm) och lägre aromathalt
(<10 vol-%) än typisk europeisk dieselolja. Emissionerna av svaveloxider
och PAC blir därför betydligt lägre även utan avgaskatalysator.

4.3.2. Refortnulerad/oxygenatblandad bensin

Låginblandning av oxygenater (metanol, etanol, MTBE eller ETBE) i bensin
för befintliga bilar görs för att ersätta andra oktantalshöjande ämnen (bly,
aromater, se Avsnitt 3.1.1), kunna sänka bensinens olefinhalt samt för att
minska avgasutsläpp av kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen (VOC),
bland dem bensen.

Omfattande undersökningar med reformulerad bensin har utförts i samarbete
mellan amerikansk bil- och oljeindustri inom det s k Auto/Oil-programmet
(CRC, 1990-92). Effekterna på avgasutsläp vid tillsats av 15% MTBE
illustreras i Figur 4.1 och 4.2. Tidigare har även EPA, Environmental
Protection Agency, genomfört undersökningar.
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FIGUR 4:1 Reformulering av bensin. Förändringar (viktbasis) av avgas-
emissioner från nuvarande fordonsflotta. (CRC nrl).
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% Increase

Decrease

BENZENE 1.3-BUTAD.IENE FORMALDEHYDE ACETALDEHYDE

NOTES: 1. Values are.result of adding MTBE to gasoline (15%).

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

FIGUR 4:2 Reformering av bensin genom inblandning av 15 %
MTBE. Förändringar (viktbasis) av toxiska emissioner
frän nuvarande och äldre fordonsflottor (CRC nr 5).

Dessa värden kan även jämföras med de data för reformulerad bensin som
redovisats ovan i Tabell 4:3 och 4:4.

Som synes resulterar inblandning av oxygenater i minskade emissioner av
framför allt kolmonoxid (CO), oförbrända kolväten utom metan (HC),
bensen och 1,3-butadien. Vid inblandning av MTBE ökar däremot avgas-
utsläppen av formaldehyd (se Figur 4:2). För etanol- eller ETBE-haltig
bensin ökar utsläppen av både formaldehyd och acetaldehyd (Brandberg,
1993).

Skillnaden mellaln inblandning av MTBE och ETBE belyses även i de finska
undersökningar av olika reformulerade bensiner som redovisas i SAE-rapport
922379. Effekter på avgasutsläpp för katalysatorrenade bilar visas i Figur
4:3. Provresultaten uppmättes efter 20 000 km körning med US-FTP test-
procedur.
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CO HC NOx

FIGUR 4:3 Förändringar av avgasemissioner från katalysatorrenade
bilar för olika sorters reformulerad bensin (SAE 922379)

I dessa tester har ETBE-tillsats minskat emissionerna av både koloxid (CO)
och oförbärnda kolväten (HC). MTBE-tillsats har enbart gett lägre halter av
oförbrända kolväten, dock i något högre grad än vid ETBE-tillsats. Den
högre ETBE-tillsatsen (17 vol-%) har gett ytterligare minskningar av kol-
monoxid och kolväten, men å andra sidan ökade kväveoxidutsläpp.

Inblandning av oxygenater resulterar totalt sett i minskade utsläpp av
klimatpåverkande växthusgaser (indirekt, ozonbildning, se Avsnitt 4.1).

De minskade utsläppen av koloxid och oförbrända kolväten är speciellt
viktiga vid kallstart innan avgaskatalysatorerna fungerar fullt ut.

Oxygenatinblandning föreskrivs i USA vintertid i områden med kolmonoxid-
halter i luften som överskrider gällande gränsvärden.
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4.3.3. Metanoldrift

Bilar/ottomotorer

Flertalet avgasemissionsmätningar för bilar har genomförts med
prototypmotorer som drivits med M85. Ett mindre antal mätningar finns med
Ml00 i utvecklingsmotorer. Baserat på dessa mätningar har emissionsvärden
vid tänkt metanoldrift (Ml00 med endast små tillsatser av denatureringsmedel
och smörjhjälpmedel) av modellfordon beräknats/uppskattats. (Brandberg
et.al. 1992). Dessa data redovisas i Tabell 4:6 nedan, (separat avsnitt om
beräknade/bedömda utsläpp).

Det bör påpekas att det ännu bara finns relativt få mätdata tillgängliga för
icke i lag reglerade emissioner, d v s metan (CH4), dikväveoxid (N2O), eten,
propen, aldehyder och PAC samt för mutagenitet.

Den första större jämförelsen mellan bensin och motoralkoholer (M85) i lätta
fordon med ottomotorer har gjorts inom det amerikanska Auto/oil-
programmet, 19 st prototyper av bränsleflexibla fordon (FFV) från åren före
1990 (6 modeller från 3 tillverkare) har ingått i undersökningen, (CRC nr 7).
Vissa jämförelser har också gjorts med dedicerade bensinbilar av 1989 års
modell. Dessutom har tre dedicerade bilar för M85 eller M100 på utveck-
lingsstadiet provats (CRC nr 10). Man har också tagit med andra senare
publicerade resultat för att belysa vidareutvecklingen. Effekt av drivmedels-
typ på idag reglerade emissioner redovisas i Figur 4:4 och effekten på
speciella giftiga ämnen redovisas i Figur 4:5.

Kritik har framförts mot Auto/Oil-programmets prover med FFV, varför
proverna skall repeteras med modernare prototyper (Brandberg, 1993).

Ett annat angreppssätt är att jämföra fordon med ungefär lika certificringsdata
för framtida fordon, i detta fall TLEV, Transitional Low Emission Vehicles.
(Imbrecht, 1992). Provresultat för organiska gaser förutom metan (NMOG)
och beräknad ozonbildningspotential redovisas i Figur 4:6. Effekt av utsläpp
av speciellt giftiga ämnen uttryckt som beräknad giftighet baserat på
vägningsfaktorer från CARB (se Avsnitt 4.1) redovisas i Figur 4:7.
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D M-O

A M-10

O M-85

NMOG OMHCE CO/10 NOx MEOH

Note: Bars represent 95% confidence intervals.
NMOG = Non-Methane Organic Gases
OMHCE = Organic Matter Hydrocarbon Equivalent

FIGUR 4:4 Utsläpp av i USA reglerade ämnen samt oförbränd metanol
vid drift av bränsleflexibla bilar, FFV, med bensin (MO) och
metanol/bensin (M10, M85). (CRC nr 7).
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FIGUR 4:5 Utsläpp av giftiga ämnen vid drift av bränsleflexibla bilar,
FFV, med bensin (MO) och metanol/bensin. (M10, M85),
(CKCnrl).
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FIGUR 4:6 Utsläpp av organiska gaser förutom metan (NMOG) samt
ozonbildningspotential vid drift av bränsleflexibla bilar
(certifierade för Californiska TLEV-kruv) med bensin (MO)
och metanol/bensin (M85) samt metanol (M100). (Imbrecht).
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FIGUR 4:7 Utsläpp av giftiga ämnen (1,3-butiaden, bensen, form - och
acetaldehyd) vid drift av metanolbilar (certifierade för
kaliforniska TLEV-krav) med genomsnittsbensin (A), M8S
och M100. Beräknad giftighet med vägningsfaktorer enligt
CARB.
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Resultaten från undersökningarna (Figur 4:4-4:7) och beräkningarna (Tabell
4:6 jämförd med Tabell 4:3 och 4:4) visar att:

Utsläppen av kolmonoxid (CO) och oförbrända kolväten blir lägre vid
metanoldrift än vid bensindrift. Partikelutsläpp elimineras helt.

Metanoldrift ger istället upphov till utsläpp av oförbränd metanol och
ökade utsläpp av formaldehyd.

När det gäller utsläpp av giftiga ämnen blir utsläppen av 1,3-butiadien
och bensen betydligt lägre medan utsläppen av formaldehyd i stället
ökar jämfört med vid bensindrift. Även utsläppen av PAC minskar. En
total bedömning av giftigheten tyder på lägre giftighet för avgser från
metanoldrivna bilar (se Figur 4:5, 4:7 och Tabell 4:6).

Avgasemas beräknade ozonbildningspotential (orsakad av kolväten) blir
lägre vid metanoldrift än vid bensindrift. Detta beror framför allt på de
lägre utsläppen av olefiner (1,3-butadien, eten, propen) blir betydligt
lägre, vilket mer än väl kompenserar för ökade utsläpp av formaldehyd
(se Figur 4:5. 4:6 och Tabell 4:6).

Tunga fordon/dieselmotorer

I prover med metanoldrift av dieseldrivna tunga fordon har M100 använts i
de flesta fall. Baserat på olika mätningar har emissionsvärden vid tänkt
metanoldrift av modellfordon beräknats/uppskattats. Som bränsle har förutsatt
M100, med endast små tillsatser av tändförbättrare, denatureringsmedel och
smörjhjälpmedel (Brandberg et.al. 1992). Dessa data redovisas i Tabell 4:6
nedan (avsnittet om beräknade/bedömda utsläpp).

Det finns ännu bara relativt få mätdata tillgängliga för icke i lag reglerade
emissioner och för mutagenitet.

Exempel på certifieringsdata för metanoldrift av dieselmotorer med kataly-
sator redovisas nedan i Tabell 4:5 för en motor från DDC (Detroit Diesel
Corporation). Motorn är även certifierad för blandningar av metanol/diesel-
olja (M85) och för etanol med 5% vatten. (E95). Certifieringen är gjord
enligt den amerikanska transienta provcykeln inklusive försämringsfaktorer
för 240 000 miles körsträcka.
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TABELL 4:5 Certifieringsdata för en dieselmotor (med katalysator)
från DDC (Detroit Diesel Corporation) vid drift med
metanol (M100, M99 + tändförbättrare), metanol/
dieselolja (M85) och etanol med 5 % vatten (E95)
(Brandberg, 1993).

Drivmedel/ g / kWh

M100
M99+1%A*
M85
E95

Krav, buss 1991(3)
' " 1994
" " 1998

CO

2,8
0,74
2,2
2,3

21
21
21

HC

1.1
0,30
0,31
0,99

1,8
1,8
1,8

NOx

2,3
5,4
5,5
5,6

6,8
6,8
5,4

Part.

0,035
0,053
0,035
0,053

0,13
0,07
0,07

Form
alde-
hyd
0,07
—

0,07
~

0,07
0,07
0,07

* A = Avocet tändförbättrare.

De slutsatser som kan dras från undersökningar och beräknade data för
metanoldrivna dieselfordon liknar i flera avseenden de som kan dras för
bensindrivna bilar (jämför Tabell 4:6 med Tabell 4:3 och 4:4).

Utsläpp av oförbrända kolväten och partiklar blir lägre vid metanoldrift
än vid dieseldrift.

Metanoldrift ger istället upphov till utsläpp av oförbränd metanol och
ökade utsläpp av formaldehyd.

När det gäller utsläpp av giftiga ämnen elimineras utsläppen av bensen
helt vid ren metanoldrift. Endast spår av PAC och mutagen aktivitet
från partiklar har kunnat iakttas och härrör sannolikt från smörjoljor
(Brandberg et.al. 1992).

När det gäller avgasernas ozonbildningspotential blir utsläppen av eten
och propen något lägre medan å andra sidan utsläppen av formaldehyd
blir betydligt högre vid metanoldrift än vid dieseldrift. Formaldehyd är
ungefär lika reaiktivt vad gäller ozonbildning som eten och propen,
varför ozonbildningspotentialen knappast minskar vid metanoldrift.
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Beräknade/bedömda utsläpp från metanoldrivna fordon

Beräknade/bedömda utsläpp från metanoldrivna fordon finns sammanställda i
Tabell 4:6 nedan.

TABELL 4:6 Beräknade/bedömda utsläpp från metanoldrivna bilar
(ottomotorer) och stadsbussar (dieselmotorer), (Brandberg
et.al. 1992).

Bil med katalysator
Stadsbuss med kat.

C02

210
1145

CO

6
2

NMHC

0.02
0.02

Metanol
g/vkm

1
3

Partiklar

-

0.1

NO,

0.4
8

CH4 N2O
mg/vkm

20
50

id
id

Bil med katalysator
Stadsbuss med kat.

Eten,
propen

2
15

Bensen

mg/vkm

0
*0

Form-
aldehyd

10
100

PAC
(£14)

Hg/vkm

2
id

Mutagenitet

rev/vm

< 1
7

id = inga data

4.3.4 Etanoldrift

Bilar/ottomotorer

När det gäller ren etanoldrift finns få emissionsdata från moderna katalysator-
försedda bilar tillgängliga. I flera fall har fordonen ej heller varit optimerade
för etanoldrift. U.S. EPA har samlat uppgifter från i huvudsak amerikanska
försök (U.S. EPA, 1990). Bearbetning av data och utvärderingar vad gäller
avgasernas totala giftighet eller ozonbildningspotential har ej gjorts till-
närmelsevis lika långtgående som för metanoldrivna fordon.

Några bedömningar presenteras dock i rapporten:

Utsläpp av kväveoxider (NOX) koloxid (CO) bedöms bli likvärdiga med
bensindrivna bilar med dagens avgasreningsteknik.

När det gäller kolväteutsläpp (utom metan) tenderar etanoldrivna fordon
att ge en större andel tvåatomiga föreningar, såsom etan och eten, men
mindre andel andra kolväten (paraffiner) än bensin- och metanoldrivna
bilar.
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Den totala ozonbildningspotentialen bedöms kunna bli likartad för
optimerade etanoldrivna och metanoldrivna bilar, dvs i båda fallen lägre
än för bensindrivna bilar (jämför Avsnitt 4.3.3).

Liksom för metanoldrivna fordon bedöms utsläppen av bensen, 1,3-
butadien och polycykliska organiska föreningar (POM, Polycyclic
Organic Matter) bli betydligt lägre än för bensindrift. Etanoldrift ger å
andra sidan ökade utsläpp av acetaldehyd jämfört med både bensin- och
metanoldrift. Man bedömer att optimerade fordon för etanol liksom för
metanol kan ge avgaser som totalt sett är mindre cancerogena än
avgaser från bensindrivna fordon.

Tunga fordon/dieselmotorer

Emissionsdata från etanoldrivna moderna, katalysatorförsedda dieselfordon
finns bara tillgängliga för stadsbussar, då dessa har utgjort huvuddelen av de
fordonsflottor för vilka man under senare år bedrivit utvecklings- och test-
verksamhet inriktad mot etanoldrift.

Utsläppsdata från 32 etanoldrivna bussar som nyligen fältprovats i Stockholm
redovisas i Tabell 4:7 nedan. Data för PAC och mutagenitet är tagna från
tidigare tester med prototyper (Brandberg et.al. 1992).

Etanolbussarna i Stockholm har dieselmotorer utvecklade av Scania och drivs
med etanol (E95) med tillsats av tändförbättrare (Avocet, 28 g/kg) och
denatureringsmedel (20 g/kg). Tester har genomförts enligt europeiska
normen för tunga fordon (ECER49, stationära belastningsfall) samt enligt den
tyska busscykeln (simulering av körsätt för bussar i större städer).

Förutom dessa data finns bl a certifieringsdata för alkoholdrivna diesel-
motorer, varav den mest kända är från DDC, Detroit Diesel Corporation (se
Tabell 4:5).

TABELL 4:7 Utsläpp från etanoldrivna bussar (körning enligt tyska
busscykeln) (SL, 1994).

Utan
Med

katalysator
katalysator

co2

1075-1185

1105-1245

CO

4.6-13.5

0.1-1.1

HC
g/rkm

1.2-2.0

0.1-0.3

NO,

6.2-7.0

6.4-12.2

Partiklar

0.1-0.14

0.03-0.05

CH4 N2O
mg/rlan

id

id

id

id

id = inga data
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Forts. TABELL 4:7

Utan katalysator

Med katalysator

Metanol Eten Formaidehyd Etyl-
Etanol Propen Acetaldehyd nitrit

mg/vkm

0.3-0.6 90-250 53-105 < 1-5.0
0.1-11.0 40-145 125-225
<0.2-3.8 30-89 3.5-12.0 < 1-8.0
<0.01-5.5 1-20 20-135

PAC1)
(£14)
ug/kvm

49

7

Mutagenitet1*
TA98-S9 Ta98+S9

rev/rm

110-155 58-104

135-200 21-26

1) I partikelfas och halvflyktig fas från tester med prototyper (Brandberg, et.al. 1992)

De slutsatser som kan dras vad gäller etanoldrivna tunga dieselfordon torde
vara desamma som för motsvarande metanoldrivna fordon, dock med vissa
mindre skillnader. Några skillnader mellan etanoldrivna och metanoldrivna
bussar (dieselfordon) som kan noteras är (jämför Tabell 4:7 och 4:6):

Utsläpp av totalkolväten förutom metan är eventuellt något högre för
etanoldrift än för metanoldrift. (Likartad skillnad i tertifieringsdata
för DDC-dieselmotor, Tabell 4:5).

Utsläpp av acetaldehyd och eten blir högre medan utsläpp av form-
aldehyd blir lägre än vid metanoldrift. Några större skillnader vad
gäller ozonbildningspotential eller hälsorisker torde ej föreligga.

De data vad gäller mutagenitet som redovisats för etanoldrivna bussar med
katalysator är av samma storleksordning som för dieseldrivna bussar, (jämför
Tabell 4:7 och 4:4).

4.3.5 Emissioner vid kallstart. Utveckling av elvärmda katalysatorer

De utsläpp av kolmonoxid (CO) och oförbrända organiska ämnen som redo-
visats i Avsnitt 4.3.1-4.3.4 härrör i hög grad från den kalla delen av
körcyklerna, dvs kallstart och varmkörning av motorn. En viktig orsak är att
avgaskatalysatorn under denna fas ej är i funktion på grund av för låg
temperatur. Denna period kan dessutom vara längre för alkoholdrivna
motorer.

Olika sätt att förvärma drivmedel/luft har provats med goda resultat.

Det effektivaste sättet att reducera utsläpp av kolmonoxid och oförbrända
organiska ämnen är att använda en (med batteriel) förvärmd förkatalysator,
EHC - Electrically Heated Catalyst. För bränsleflexibla bilar drivna med
M85 har formaldehydutsläpp ner till 1 mg/km (ca 10 mg/km utan el-
uppvärmd katalysator, Tabell 4:6 och Figur 4:5) rapporterats. Oförbränd
metanol var praktiskt taget 0 (0,00 g/km). Detta har kunnat ske utan ökade
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kväveoxidutsläpp. (Brandberg, 1993). Att ozonbildningspotentialen och avga-
sernas giftighet minskar betydligt framgår av Figur 4:6 och 4:7 (fordon 2IM
i dessa tester var utrustat med EHC).

Volvos bränsleflexibla bilar, FFV i Kalifornien, är utrustade med EHC och
har betecknats som de renaste bilar som hittills provats och de är potentiellt
kapabla att klara de mycket stränga kraven för ULEV, Ultra Low Emission
Vehicles. (Brandberg, 1993).

Det är troligt att EHC eller likvärdiga system kommer att finnas på framtida
serieproducerade bensinbilar.

5. MARKNADER OCH MARKNADSPOTENTIALER SOM
DRIVMEDEL

S.l Etanol

Brasilien

E95 används i ca 4,5 miljoner lätta fordon. Dessutom används blandbränsle
(upp till 22 vol-% vattenfri etanol i bensin) i ca 8 miljoner fordon. Förbruk-
ningen överstiger numera den inhemska produktionen (från främst sockerrör),
som under de senaste åren uppgått till drygt 12 Mm3/år. Viss import av både
etznol och metanol för inblandning i bensin har skett och halten etanol i
bensin har sänkts. (Brandberg, 1993).

En produktion om ca 15 MmVår förutses vid mitten av 90-talet. (Brandberg,
1993).

USA Gasohol (10 vol% etanol i bensin)

Drygt 3 MmVår etanol används som drivmedel, huvudsakligen för Gasohol.
Gasoholen utgör ca 9% av den amerikanska bensinmarknaden. 1991 till-
verkades storskaligt drygt 3,5 Mm3/år, huvudsakligen från majs.

Ökad inblandning av oxygenater (se Avsnitt 5.2) i amerikansk bensin
förväntas öka marknaden för etanol (för direkt inblandning och som råvara
till ETBE) med 2 MmVår mot slutet av 90-talet (Brandberg, 1993).

Sverige

I Sverige demonstreras etanoldrift av bussar av ett antal lokala trafikföretag.
Planer på ökad användning finns.

Stiftelsen Svensk Etanolutveckling, SSEU, har angett följande maknads-
potentialer för drivmedelsetanol i Sverige (Flodin, 1993):
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Miljöbensin (15-30% etanol) 0.020

Inblandning i dieselolja (15%)
samt ren etanol 0.250

Låginblandning i bensin
(5-10 % etanol och/eller ETBE) 0.090

0.360

Den årliga svenska förbrukningen av motorbensin var 5,75 Mm3 och av
dieselolja 2,62 Mm3 år 1991 (SCB, 1993).

5.2 Oxygenater. Låginblandning i bensin av metanol, etanol, MTBE,
ETBE

Den mest använda oxygenaten är MTBE. I USA och Europa förbrukas för
närvarande ca 9 M ton/år motsvarande ca 2 % av bensinmarknaden i dessa
områden. Detta motsvarar en metanolförbrukning av ca 4 Mm3/år.

Nedtrappningen av blyhalter i bensin samt behoven att reformulera bensin för
att minska skadliga avgasemissioner gör att marknadspotentialen för
oxygenater är betydande.

Etrar, dvs MTBE och ETBE, torde utgöra huvuddelen av denna marknads-
potential, då de redan nu är accepterade av raffinaderier och distributörer.
(Eterinnehållande bensin är enkel att hantera).

Den fulla marknadspotentialen kan uppskattas till motsvarande mer än
30 Mton MTBE/år, motsvarande ca 15 Mm3 metanol per år.

Även om MTBE totalt sett torde dominera marknaden (på grund av betydligt
större råvarubas än för etanol eller ETBE) kommer låginblandning av såväl
etanol som ETBE med stor sannolikhet att lokalt dominera i vissa jordbruks-
regioner.

I Sverige tillåts 2 vikts-% syre i bensinen vilket motsvarar 11 vol-% MTBE
eller 5,5 vol-% etanol (direkt inblandning eller som ETBE). Den årliga
svenska bensinförbrukningen 1991 var 5,75 Mm3/år. Marknadspotentialerna i
Sverige kan då uppskattas till:

0,47 Mton MTBE/år
(motsvarande 0,22 Mm3 metanol/år)
eller
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0,32Mm3 etanol/år
eller
0,55 Mton ETBE/år

SSEU räknar följaktligen med att etanol och ETBE skall kunna ta knappt
30 % av denna marknadspotential (jämför ovan under Avsnitt 5.1).

5.3 Metanol som framtida drivmedel

I USA är man sedan länge oroad över sitt stora beroende av importerad olja
och söker därför efter andra råvarubaser för drivmedel. Viktiga drivkrafter
idag är även hälso- och miljöskäl.

Ny lagstiftning i USA (Alternative Motor Fuels Act 1988 och Clean Air Act
1990) syftar till införande av alternativa drivmedel (bl a motoralkoholer). I
Kalifornien genomförs ett pilotprogram med start 1995.

Av de alternativa drivmedlen har metanol störst råvarubas och har tidigare
bedömts vara det alternativa drivmedel som i USA kan införas i stor skala till
lägst kostnad (U.S.DOE, 1990). Under senare tid har dock intresset för
metanol minskat i Kalifornien till förmån för naturgas, som numera bedöms
uppfylla de mål man har till en totalt sett lägre kostnad. (Detta gäller sanno-
likt endast för områden med befintliga naturgasnät, såsom Los Angeles).

Det Kaliforniska pilotprogrammet startar 1995, bl a med M85 som
drivmedel.

U.S.DOE (U.S Department of Energy) har även utarbetat scenarier för fram-
tida metanolanvändning i hela USA. Man talar om 25 % av drivmedels-
marknaden några år in på 2000-talet, motsvarande mer än 120 Mm3

metanol/år.
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ALKOHOLERS VÄRDE

En svensk tillverkning av vare sig etanol eller metanol kommer under överskådlig tid att förbli
en liten del av en stor, internationell tillverkning. För den som sitter affärsmässigt ansvarig för
tillverkningen kommer detta faktum att vara en daglig realitet såtillvida att den tillverkade
volymen måste avsättas i konkurrens med annan tillverkning och på samma marknader som den
senare redan etablerat sig.

Metanol och etanol har i dessa avseenden en något olika karakteristik ooch dessa affärmässiga
förutsättningar bör något belysas.

1. Tillgång och efterfrågan på metanol respektive etanol.

Världens samlade metanolkapacitet ligger mellan 25 och 30 miljoner ton varav ca 20 % ligger
i områden där högvärdigare användning av råvaran saknas. I övrigt är metanoltillverkningen
ganska jämnt fördelad med bla 10-15 % av kapaciteten i Väst-Europa och drygt 20 % i Nord-
Amerika.

Förbrukningen av metanol har i nuvarande konjunkturläge snarast legat under 20 miljoner ton
medan den "normalt" ligger mellan 20 och 25 miljoner ton. Under 1993 förefaller
förbrukningen ha varit dygt 20 miljoner ton. Överkapaciteten är således i dagsläge (1992, -93)
i storleksordningen 20 %.

Metanol används till största delen (>90 % (?)) som råvara till vidare kemisk tillverkning.
Formaldehyd - en komponent i bl a limmer och bindemedel/hartser - tar sannolikt ca hälften av
all metanol i världen och i storleksordning 70 % av metanolen i Sverige. Som stor förbrukare
har också på senare år MTBE utvecklats med en förbrukning som idag är närmare 20 % av all
metanol. I Sverige används sedan 1993 över 20.000 ton metanol för sådan tillverkning. Bland
övriga kemiprocesser vilka använder metanol kan nämnas: ättiksyratillverkning,
metylmetakrylat, metylamin och dimetyltereftalat.

Mängden metanol som lösningsmedel, d v s icke råvaruanvändning, är sannolikt 5 %, eller
mindre, av totalvolymen.

Metanol tillverkas i stora enheter och antalet metanoltillverkare är internationellt ett femtiotal.

De större metanolanvändarna är fler men de räknas inte i många hundra. Som regel arbetar
man med långa kontrakt men en välutbildad "spotmarknad" finns också och många köpare
arbetar med en "mix" av kontrakt och "spotmarknadsköp". De världsmarknadspriser som
brukar anges hänför sig som regel till "spotmarknadspriserna".

Etanol kan som bekant tillverkas ur en serie råvaror och dessutom såväl syntetiskt som via
jäsningsprocesser. Den senare typen av anläggningar kan vidare byggas mycket små och dessa
faktorer samverkar till att göra bedömningar av den internationella etanolkapaciteten mycket
svåra. För syntetisk etanol, d v s etanol framställd ur eten är kapaciteten närmare 2 miljoner
ton fördelat på ungefär hälften i Väst-Europa och hälften i Nord-Amerika



Den totala etanolkapaciteten i världen är sannolikt ca 25 miljoner ton per år med hälften av
kapaciteten i Brasilien. Nord-Amerika, Öst-Europa inklusive det forna Sovjetunionen, Väst-
Europa och Asien (från Indien till Kina) har samtliga områden kapaciteter mellan 2 och 3
miljoner ton per år.

Kapacitetsutnyttjandet är för etanol inte bara en fråga om efterfrågan. Det påverkas starkt av
råvarutillgång (skördeutfall) och t ex altematiwärdet hos råvaran. Så t ex är väl känt att
sockerpriset har en direkt effekt på hur mycket sockerlösning eller melass som kommer ett
"distillery" till del. Under större delen av 8O-talet fanns ytterligare kapacitet (utöver
efterfrågan) tillgänglig men mot slutet av decenniet var "spotmarknadsutbudet" ganska litet.

Situationen är vidare svårbedömbar bl a till följd av de återkommande utbuden av "vinalkohol"
som tillfälligt förser marknaden med större mängder etanol.

Etanolmarknaden (-erna) är ungefär lika splittrad som tillverkningen. Den idag särklassigt
största användningen är till följd av det brasilianska programmet utnyttjandet som drivmedel.
Uppskattningsvis hälften av all etanol används som drivmedel; mestadels i Brasilien, USA och
Väst-Europa.

Den näst största användningen av etanol är som lösningsmedel där i storleksordningen 25 % av
den totala volymen används i ett stort antal olika sammanhang.

Som kemisk råvara används etanol i tillverkning av acetaldehyd, ättiksyra, etylacetat,
etylaminer, etanolaminer, vissa glykoletrar, etylakrylat, m m.

Antalet tillverkare är som framgått mycket stort och antalet slutanvändare än mycket större.
Detta har till följd att försäljning/inköp ofta sker via agenter och distributörer vilka köper in
etanol från olika håll och säljer till användarna. Antalet s k "traders" är begränsat och kan i
Europa räknas i något tiotal. Vissa av dessa "traders" har också egna upparbetnings-
anläggningar vilka tillåter dem att köpa etanol av olika kvaliteter och bjuda ut flera kvaliteter.
Som "världsmarknadspris" anges då ofta den prisnivå som aktuella "traders" håller.

I användningarna som kemisk råvara och drivmedel gäller en affärssituation som liknar
metanolens.

Till skillnad från metanol föreligger etanol i olika kvaliteter. Förutom 95 %-ig vara och
absoluterad ("vattenfri"), finns upp mot en handfull kvaliteter vilka har olika innehåll av
aldehyder, luktande ämnen, m m. Den syntetiska etanolen betraktas som en av de renaste
kvaliteterna.

2. Råvaror och priser

Över 90 % av den metanol som idag tillverkas, är baserad på naturgas. Mindre än 10 %
utnyttjar raffinaderigas och annan "restgas" samt vissa oljefraktioner som råvara. Kol används
knappast alls och någon torv- eller biomassebaserad metanol finns inte.

Med sin naturgaskoppling följer metanolpriset till stor del energipriset. Under den senaste
tioårsperioden har metanolpriset som regel legat 50-100 $/ton under bensinpriset. Avvikelserna
från energiprisförändringar kan förklaras med tillverkningssituationen, där det dels finns en
betydande kapacitet som saknar alternativanvändnning för naturgasen (men fortfarande måste



betala kapitalkostnader för investeringen i metanolanläggningen), dels att det finns äldre
enheter som har låga kapitalkostnader.

Med utgångspunkt från dels faktiska investeringsangivelser för anläggningar under senare år
(bl a i Hydrocarbon Processing), dels ett större antal studier angående eventuellt tillkommande
kapacitet, kan följande bild av metanolproduktionens kostnader anges. Den baseras på
gaspriser från 0.5 $/MM Btu (ungefär 0.5 $/GJ) till 5 S/MM Btu, energiverkningsgrader om 65
respektive 79 % och anläggningskostnader som med 15 % annuitet ger fasta kapitalkostnader
om 65 respektive 150 S/ton metanol. Den lägre investeringen gäller för industrialiserade
områden med utvecklad infrastruktur där som regel naturgasen är relativt dyr. Den högre blir
resultatet av anläggningar i "avlägsna" områden där naturgasen i stort sett saknar
alternatiwärde. Av naturliga skäl är detta kopplat till en dåligt utvecklad eller obefintlig
infrastruktur vilket medför väsentligt högre anläggningskostnader.

Tabellen nedan avser metanolkapaciteter som byggts under de senaste tio åren samt eventuellt
tillkommande anläggningar. Inom ramen för föreliggande studie görs ingen större utvärdering
av den befintliga situationen. Det redovisade materialet bedöms tillräckligt för det fortsatta
resonemanget.

Metanolkostnader i $/ton för råvara och investering vid olika gaspriser, verkningsgrader och
anläggningskostnader:

Gaspris
($/MM Btu)

0.5
1
2
3
4
5

Lägre
anläggnings-
kostnad

Lägre
verkningsgrad

79
94
122
151
180
209

Lägre
anläggnings-
kostnad

Högre
verkningsgrad

83
100
135
170
205
240

Högre
anläggnings-
kostnad

Lägre
verkningsgrad

164
179
207
236
265
294

Högre
anläggnings-
kostnad

Högre
verkningsgrad

168
185
220
255
290
325

Kombinationerna mellan låga gaspriser och låga investeringar är sällsynta och torde i första
hand avse ett antal anläggningar som byggdes för ca 1C år sedan på Trinidad, m fl platser. En
sammanräkning av kapaciteten hos aktuella anläggningar ger att de omfattar 10-20 % av
världskapaciteten med kanske 10 % under 100 $/ton. Att "världsmarknadspriset"
understundom ligger lägre kan hänföras till kommentaren ovan om att för vissa anläggningar
blir varje bidrag utöver de rörliga produktionskostnaderna ett bidrag till kapitalkostnaderna.

Majoriteten av metanolproduktionen torde ha råvaru- och kapitalkostnader som ligger i
intervallet 150-200 $/ton. Inför framtiden och eventuellt tillkommande kapacitet torde detta
kostnadsintervall också vara aktuellt vilket leder till metanolpriser om 200-225 $/ton. Det
gället t ex kapacitet i Mellan-Östern och Nord-Afrika där gaspriset är lågt men
anläggningskostnaderna relativt höga.



För etanol görs följande uppskattning av råvarubaserna (procent av världsproduktionen):

Råvara Andel av Geografisk kommentar
världsproduktion

Socker/melass 50-70 % Brasilien, m fl tropiska länder
Spannmål (inkl majs, ris, m m) 20-40 % USA, Kina, f d Sovjetunionen
Cassava/(potatis)

Eten

Vinalkohol

< 5 %

5-10%

enstaka %

Tropikerna (Tempererade zoner)

Väst-Europa, Nord-Amerika

Väst-Europa

Kostnaderna för anläggningarna är kvalitatativt större för spannmålsbaserad etanol än för
socker/melass-baserad och än högre för cassava/(potatis)-baserad I sammanhanget kan eten-
basen och vinalkoholen lämnas utanför.

Anläggningskostnaderna är inte lika känsliga för lokaliseringen som motsvarande
metanolenheter men principiellt är de dyrare i icke industrialiserade områden än i
industrialiserade. Av ett antal angivelser att döma kostar socker/melass-baserade enheter 3-10
kr/1 producerat etanol beroende av storlek och specifik lokalisering vilket ger en fast
kapitalkostnad om mestadels 0.5-1 kr/l etanol (95 %-ig vara).

För spanmålsbaserade enheter bedöms motsvarande kostnad vara 1.5-2.5 kr/1 etanol.

Cassava/(potatis)-anläggningar kan uppskattas kosta 2-3 kr/I etanol i fasta kapitalkostnader.

Relationen mellan råvarukostnaderna för etanolen förhåller sig allmänt omvänt, d v s den
billigaste råvaran är cassava och den dyraste, socker/melass. De lokala variationerna är
emellertid stora och försiktigtvis anges följande intervall för råvarukostnaden per 1 etanol:

Socker/melass 1.5-4 kr/l
Spannmål (inkl majs, ris, etc) 1 -3 kr/l
Cassava 0.5-1.5 kr/l

Detta ger följande råvaru- och fasta kapitalkostnader för etanolen:

Ur socker/melass 2-5 kr/l (95 %-ig vara)
Ur spannmål (inkl majs, ris, etc) 2.5-5.5 kr/l
Ur cassava 2.5-4.5 kr/l

Med hänsyn till att de övriga produktionskostnaderna ingalunda är försumbara, är dessa
kostnader något höga i förhållande till världsmarknadspriset. Förklaringen torde i första hand
vara de subventioneringar som ofta sker för etanolproduktionen. Vidare har ingen kreditering
räknats för eventuella biprodukter.

Till viss skillnad från (stora) metanolanläggningar, stängs etanolanläggningar då råvarupriserna
blir för höga. Detta är bl a en effekt av att etanolenheter ofta är av mindre storlek.



3. Affärsmöjligheter för svensk metanol- respektive etanoltillverkning.
Prismekanismer, m m

Metanol

Under den senaste tioårsperioden har Rotterdampriset (spotmarknadspriset) på metanol
mestadels legat mellan 140 och 170 S/ton men periodvis gått ned även under 100 $/ton och
t o m ned till ca 60 $/ton.

Den grundläggande kopplingen till energipriset, d v s oljepriset, kan skönjas men är inte
fullständig. Detta torde bero på dels den nämnda metanolproduktionen som utnyttjar naturgas
utan större alternatiwärde (och alltså inte är energirelaterad), dels det faktum att större delen
av metanolen används som kemiråvara.

I en rimligt närliggande framtid kan inte heller antas att några starkare kopplingar till
energipriset kommer att uppstå. MTBE är i och för sig en tillsats till bensin men tillsatsen sker
av andra skäl än de rent energimässiga varför kostnaden inte i första hand relateras till
energikostnaden för MTBE.

Metanolmarknaden har hittills varit tämligen ostrukturerad - vilket möjliggjort de kraftiga
prissvängningarna och de uppseeendeväckande låga priserna vid vissa tillfällen. Bakom denna
"struktur" ligger bl a de utbyggnader på basis av billig naturgas vilka skedde med
förhoppningar om metanolanvändning som drivmedel och som råvara på en snabbt
expanderande MTBE-marknad och som gav som resultat en överkapacitet. Det är rimligt att
metanolmarknaden stramas till i takt med att överkapaciteten försvinner och att inverkan från
anläggningarna med mycket billig naturgas minskar.

Tidsperspektivet för denna utveckling är bl a beroende av hur efterfrågan till MTBE-
tillverkningen utvecklas. Prognoserna för MTBE-utbyggnaden är fortfarande (1993) en
fördubbling av kapaciteten inom några år. Om "några" antas innebära före sekelskiftet, medför
detta att överkapaciteten för metanol - utan ytterligare utbyggnader - kan försvinna i ett ca
femårigt perspektiv.

Fram till denna tidpunkt kommer sannolikt metanolpriserna att fortsätta att svänga och
tillfälligt också nå låga nivåer. I takt med en bättre struktur i marknaden bör dock priserna
småningom stabiliseras mot nivån 225 $/ton (i nuvarande penningvärde).

Däremot är det inte sannolikt att priserna kommer att gå markant över denna nivå om inte
metanol etableras som energibärare, d v s i första hand som drivmedel Tillgångarna på relativt
billig naturgas är tillräckliga stora för att ge kapacitet för ytterligare tiotals (?) miljoner ton
metanol till detta pris och större än så kan knappast efterfrågan bli utan nya marknader som
t ex drivmedelsmarknaden. Med dagens internationellt låga bensin- och dieselpriser finns inte
heller någon större drivkraft för en omedelbar omställning.

För en svensk metanoltillverkning innebär detta i första hand en konkurrens på nivån 225 $/ton
metanol (med 8 kr/$ = 1.8 kr/kg). Den internationellt tillverkade metanolen är då fossilbaserad,
d v s den kommer att ha en koldioxideffekt. Om den gasbaserade metanolen belastas med
naturgasens koldioxidskatt - 68 öre/m3 - blir koldioxidskatten för metanolens
naturgasförbrukning 56-68 öre/kg metanol (beroende av processens energiverkningsgrad). Vid



nuvarande dollarpris ger det en konkurrens på nivån 2 40 kr/kg från den internationella
metanolen.

Vid den eventuella tidpunkten då metanol också är ett drivmedel kommer energipriskopplingen
att bli fullt utvecklad. Det innebär ett potentiellt samband mellan å ena sidan Råolja-Bensin-
-Metanol och å den andra Råolja-Lätta oljor (gas oil, diesel, etc)-Naturgas-Metanol vilket inte
är helt enkelt att ange och som under alla förhållanden ligger utanför denna studie. I
sammanhanget kan emellertid konstateras att kopplingen via "Lätta oljor" och Naturgas avser
bränsleanvändningen till vilken också träråvaran till den svenska metanolen hör. Om metanol ur
träråvara ska vara konkurrenskraftig i detta läge far träråvaran - med hänsyn till
energiverkningsgraden i processen - inte kosta mer per energienhet än naturgasen eller
eldningoljorna gör på de ställen de används som råvara (plus den eventuella koldioxidskatten).
I dagsläge kostar träråvaran mer per kWh än vad naturgas och olja gör på aktuella
tillverkningsorter.

(Dagens priser på bensin om ca 175 $/ton (cif Rotterdam) implicerar ett möjligt drivmedelspris
for metanol om ca 100 $/ton metanol. Priset på Gas oil -175 $/ton - ger ett naturgaspris som
implicerar ett metanolpris om ca 200 $/ton metanol. Dessa bensin- och oljepriser motsvarar
med 8 kr/$ ca 14 öre/kWh medan träbränsle kostar ca 12 öre/kWh. I metanolanvändning
innebär dessa priser med hänsyn till energiverkningsgraderna 19 öre respektive 22 öre/kWh
metanol.)

Sammantaget kan således konstateras att i ett mer närliggande perspektiv kommer en inhemsk,
träbaserad metanoltillverkning att konkurrera mot en internationell, gasbaserad som med
koldioxidavgift kommer att kosta upp mot 2.6 kr/kg i dagens penningvärde och kronkurs
relativt dollar. Hur länge den internationella metanolens pris kommer att ligga markant under
denna nivå blir en fråga om bl a MTBE.ns utbyggnadstakt. En eventuell metanolutbyggnad av
den typ som Statoil studerar i Norge kommer också att inverka men sannolikt kan Statoil inte
kalylera med nivåer alltför långt under denna.

Om metanol introduceras som internationellt drivmedel kommer en ren energipriskoppling att
ske för metanolpriset. För konkurrenskraft krävs då att den svenska träråvaran (=bränsle) inte
kostar mer per energienhet än drygt hälften av oljan och gasen. Det senare styrs av
energiverkningsgraderna i processerna och de högre anläggningskostnaderna

Etanol

Den jordbruksbaserade etanolen har mestadels varit prisledande. Med de mycket låga
oljepriserna under framförallt 60-talet blev syntetisk etanol mycket konkurrenskraftig och i
Väst-Europa och Nord-Amerika blev den allt mer dominerande. Under en period omkring
1970 utgjorde den syntetiska etanolen över 90 % i USA och över 50 % i Europa. Trenden
bröts med oljeprischockerna och sedan dess har den jordbruksbaserade etanolen globalt varit
dominerande.

Detta innebär att etanoltillgången i första hand styrs av jordbruksutfallet och
betalningsförmågan hos olika avnämare av jordbruksprodukter. Sockertillverkningen har t ex
stor inverkan på den mängd sockerlösning som kan komma etanoltillverkningen till del.



Variationer i tillgången på en specifik råvara har emellertid haft en förånansvärt liten inverkan
på etanolpriset. Etanolen har under en tioårsperiod vanligtvis kostat mellan 250 och 500 $/ton,
d v s variationen har - relativt sett - varit avsevärt mindre än den varit för metanol.

Skälen till det relativt stabila priset på etanol är flera:

det stora antalet tillverkare och användare skapar en öppen marknadssituation

jordbruksprodukterna har alltid ett alternatiwärde som medför en undre gräns för
etanolens råvarukostnad

många etanolanläggningar är "betalda" och kan enkelt stängas om inte de rörliga
kostnaderna täcks. I påfallande många lokaliseringar är arbetskraften inte ens en
halvfast kostnad

närvaron av "traders" i etanolhandeln har en utjämnande effekt

användningen av etanol är till mindre del som "specifikationskemikalie" i t ex kemisk
tillverkning. En majoritet används snarare som "prestations- och funktionskemikalier"
där den kan substitueras eller blandas ut med andra lösningsmedel, m m. Metanol och
t ex i-propanol sätter här prisgränser för etanolen

Konsekvenserna av dessa faktorer, m fl, är att även i bristsituationer har etanolpriset behållits
på en rimlig nivå. Bristsituationerna har som regel varit av mer kortvarig natur vilket torde
bero på att betydande råvaruresurser finns då etanolpriset stiger. Med jordbruksprodukter i
tropikerna som sockerör och cassava samt spannmål (inklusive majs och ris, m m) i
tempererade zoner finns råvarupotential för ytterligare kanske 10 miljoner ton etanol om inte
livsmedelssituationen sätter en krisgräns. I länder i såväl Sydost-Asien som i Afrika har
upprepade gånger studerats en utbyggd etanoltillverkning men projekten har lagts på is till följd
av för låga etanolpriser. En återkommande gräns för dessa projekt är ca 3 kr/l etanol. Över
detta pris kan en utbyggnad ske.

Den globala jordbrukssituationen implicerar knappast någon närliggande brist på råvara till
etanoltillverkning. Det innebär att en svensk tillverkning på vedråvara för överskådlig tid måste
konkurrera med internationell jordbruksbaserad etanol. Denna råvaruresurs är fullt tillräcklig
för dagens marknader för etanol. Först då-nya, stora marknader - i första hand kanske en
drivmedelsmarknad - öppnas, kan dagens jordbrukspotential uttömmas och den dyrare, trä-
baserade etanolen få en plats. Alternativt sänks processkostnaderna och/eller råvarupriserna för
den senare etanolen.

Med dagens kalkyler för etanoltillverkning skulle, utan hänsyn till andra faktorer än
energipriset, en s?dan situation kunna uppstå först vid minst fördubblingar av olje- och
gaspriset.



4. Effekter av ett eventuellt samgående med EU

Inför ett eventuellt EU-medlemskap för svenskt vidkommande kommer situationen för metanol
respektive etanol att förändras i Sverige.

EU har - utgående från den danska tulltaxan - en tull på import av metanol från tredje land på
13 %. Det innebär att på den metanol som kommer från länder utanför EU kommer priset i
Sverige att bli 13 % högre. Med det tänkbara priset om 2 4 kr/kg, som angavs ovan, skulle det
innebära upp till drygt 2.70 kr/kg vid viss import.

För etanol anges motsvarande tull för import från 3:e land, d v s länder utanför EU/EG/EES,
till 225.3 danska öre/liter etanol eller ca 2.80 danska kr/kg. Med ett "världsmarknadspris" för
etanol från t ex Brasilien om 3 kr/kg innebär det ett inhemskt pris om 5.40 svenska kr/kg.

Inom EG var under 1992 etanolpriset 1-2 kr/kg högre än det var i Sverige. Idag anges det av
aktörer inom branschen till 1-1.5 kr/kg högre och under en femårsperiod har den interna
handeln mellan EG-länder skett till priser mellan 4 kr/kg och ca 5.5 kr/kg. Enligt EG.s
handelstatistik var EG under 1992 nettooexportör av ca 100.000 ton till ett pris av ca 3.50
kr/kg. (Avvikelserna mellan olika siffror torde i första hand kunna förklaras med att olika
kvaliteter avses)

Ett eventuellt EU-medlemskap för Sveriges del har således betydligt större effekter på en
etanoltillverkning än på en metanoltillverkning. För den senare ska jämförelser ske mot ett
världsmarknadspris som är 13 % högre medan jämförelsepriset för etanolen blir 1-2.4 kr/kg
högre ("EG-etanol" respektive etanol från länder utanför EG/EU).

GATT-förhandlingarna kan komma att beröra frågan om etanoltull och dagens tillgängliga
information indikerar att tullen möjligen kan komma att sänkas med ca en tredjedel över en
treårsperiod från ca 1996.

5. Väraena av etanol och metanol som drivmedel/drivmedelskomponent.

Värderingarna av metanol och etanol i drivmedelssamanhang blir relativt komplexa till följd av
att dels kan alkoholerna utnyttjas på olika sätt, dels kan skattebeläggningen utformas olika.
Slutligen varierar "världsmarknadpriserna"- på produkterna, d v s de priser som t ex gäller för
spotmarknaden cif. Rotterdam. Dessa priser är säkerligen inte desamma som priset från ett
specifikt raffinaderi men det är möjligen en relevant prisjämförelse för metanol och etanol som
säljs i jämforeslevis mindre mängder.

Dagens (slutet av 1993) skatter på bensin och diesel kan beskrivas enligt följande:

Skatter på drivmedel nov. 1993. (Källa: RSV)

Drivmedel Koldioxid-
skatt

(kr/l)

Energi-
skatt

(kr/l)

Bensin/
/diesel-
skatt
(kr/l)

Summa

(kr/l)



Bensin, blyfri
annan

0.74
0.74

3.14
3.65

3 88
4.39

Diesel, Miljöklass 1
Miljöklass 2
Miljöklass 3

0.92
0.92
0.92

0.005
0.29
0.54

1.30
1.30
1.30

2.225
2.51
2.76

Rotterdamnoteringen för bensin och diesel (Gas oil) var i slutet av 1993 knappt 150 $/m3 för
båda produkterna eller i svenska pengar ca 1.2 kr/l.

Inklusive skatter och avgifter blir därmed bensinpriset före lager och distribution, m m 5.1-5.6
kr/7 och dieselpriset 3.4-4 kr/l. Priserna i slutet av 1993 ska möjligen betecknas som låga och
svarar mot råoljepriser om ca 15 S/fat.

Om metanol och etanol används i s k låginblandning, d v s under 10 vol-%, tas ingen hänsyn till
alkoholernas lägre energiinnehåll utan värderingen sker liter-for liter. Alkoholerna tar i dessa
fall samma värden som bensin eller diesel i kr/l.

Vid s k renalkoholdrift, d v s närmare 100 % ren alkohol som drivmedel, måste hänsyn tas till
energiinnehållen och metanolens värde blir 49 % av bensinens och 43 % av diesels medan
etanolen får värdena 68 och 59 % av bensin/diesels. Något förenklat har då antagits att
alkoholerna har samma verkningsgrad i motorerna som bensin och diesel har.

Med detta sifferunderlag kan följande värden (i slutet av 1993) anges för etanol och metanol i
drivmedelsapplikation:

Värden av metanol och etanol som drivmedel eller drivmedelskomponent under olika
forutsättningar, dec -93 (kr/l):

Alkolhol Jämförelse Låginblandning Renalkoholdrift
skattebefriad energi- och skattebefriad energi- och
alkohol bensin/diesel- alkohol bensin/diesel-

beskattat beska *at
alkohol» alkohol»

Metanol

Metanol

Etanol

Etanol

Bensin

Diesel

Bensin

Diesel

5

3

5

3

.1-5.6

.4-4.0

.1-5.6

.4-4.0

1

2

1

2

.9-2.0

.1-2.2

.9-2.0

.1-2.2

2

1

3

2

.5-2.7

.5-1.7

.5-3.8

.0-2.4

«1

0.9-1

~\

*1

0

.0

4

3

1) Beskattad med samma belopp per liter som dagens bensin och diesel



Som framgår av tabellen blir etanolens värde 0 - =35 % högre än metanolens i kr/l då
jämförelser görs med bensin och diesel som drivmedel.

De maximala värdena erhålls vid låginblandningar och för dessa blir värdet högst då
inblandning i bensin sker.

6. Värdena av metanol och etanol som råvaror till MTBE, ETBE, TAME, TAEE, RME
ochREE

Som bekant kan de enkla alkoholerna metanol och etanol företräs med i-buten och i-penten till
MTBE (metyl-t-butyleter), ETBE (etyl-t-butyleter), TAME (t-amylbutyleter) och TAEE (t-
amyletyleter) vilka samtliga produkter kan utnyttjas som ersättning för bly i bensin (som
oktantalshöjare).

Vidare kan estrar mellan metanol och etanol samt rapsoljans fettsyror, RME
(rapsoljemetylester) och REE (rapsoljeetylester), utnyttjas som dieselersättning.

Tillverkningen av etrar och estrar utgör en alternativ väg att introducera metanol och etanol i
drivmedel. Fördelarna med dessa föreningar är bl a att mer kolvätelika produkter erhålls och
att motorer och distributionssystem inte behöver modifieras i samma utsträckning som då de
rena alkoholerna används.

Med hänsyn till dessa produkters internationella ställning är värdet av metanol och etanol som
syntesråvaror lika med deras "världsmarknadspriser".

Likheten mellan "homologerna" MTBE och ETBE respektive de övriga föreningarna är
påtaglig. Mot bakgrund att priserna på metanol och etanol är avvikande med en faktor i
storleksordningen 2 eller minst 1 kr/kg, kan då diskuteras huruvida etanolföreningarna i
praktiken är konkurrenskraftiga gentemot metanolföreningama. Till följd av i första hand
prisskillnaden har endast mindre mängder etylföreningar producerats och mängden data för
jämförelser är begränsad.

Generellt anses etylföreningarna (ETBE och TAME) ha något bättre prestanda än motsvarande
metylföreningar. Skillnaderna anges emellertid inte större än att de värderas till någon eller
några tioöringar per kg eter. Eftersom processerna är i stort sett identiska - de kan köras i
samma apparatur - och produkten är en "summering" av råvarorna, innebär detta att etanolen
inte heller får kosta mer än någon tioöring mer än metanolen per kg

Detta förhållande har uppnåtts genom skattesubventionering och transportförhållanden i
Mellan-Västerna i USA samt enligt uppgift också i något fall i Gulf Coast Rapporter om
tillverkning i Frankrike finns också. Sammantaget är emellertid produktionen av ETBE
obetydlig i jämförelse med MTBE-til!verkningen.

För svenskt vidkommande är etanolen inte mer gynnad - utan snarare missgynnad - i jämförelse
med metanolen. Med hänsyn till att såväl i-buten som i-penten är gasformiga ämnen (i-penten
kokar vid 20-35 °C) är de transportmässigt hämmade. Vidare körs de aktuella processerna på
ett sådant sätt att överskottet av gas med fördel tas till vidare bearbetning -1 ex i form av
alkyleringar. Dessa faktorer gör att fördelaktig lokalisering erhålls vid raffinaderi eller
krackeranläggning. I Sverige ligger de aktuella raffinaderierna och krackern på Västkusten, dit

10



metanolen är transportmässigt gynnad eller i alla fall inte missgynnad. Någon principiell fördel
för etanolen finns inte annat än möjligen i form av jordbruksbaserad sådan på Västgötaslätten.
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