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Biodiesel skåner helbredet
– men belaster miljøet

Australske forskere slår nu fast,
at der er langt færre skadelige
stoffer i udstødningen fra en bil,
der kører på biodiesel end i en
bil, der kører på almindelig diesel.
Til gengæld er der ikke mange miljøfordele ved biodiesel hvis nogen
overhovedet. Tyske forskere peger
således på, at biodiesel i flere tilfælde udsender flere drivhusgasser end traditionel dieselolie.
Det er velkendt, at udstødningsgasser
fra trafikken hvert år medfører alvorlige helbredsproblemer i form af blandt
andet hjertesygdomme, bronkitis og
astma, men det er først for nylig, forskerne har fundet ud af, at biodiesel er
langt mindre skadelig end traditionel
dieselolie.
Resultaterne stammer fra en undersøgelse, som en forskergruppe på Deakin University i Australien har udført
under ledelse af professor Leigh Ackland. Her har man i et laboratorium
undersøgt, hvordan celler fra menneskets luftveje reagerer, når de udsættes
for forskellige typer udstødningsgas.
Resultaterne var ikke til at tage fejl
af. I de forsøg, hvor cellerne blev udsat for udstødningsgas fra traditionel
diesel, kunne forskerne konstatere, at
et stort antal celler fandt sammen og
døde, hvorimod der stort set ikke var
døde celler i de forsøg, hvor udstødningsgassen stammede fra biodiesel.

– Det er helt klart, at udstødningsgasser fra diesel er langt mere skadelige end udstødning fra biodiesel, udtaler professor Leigh Ackland i en pressemeddelelse fra Deakin University.
Han peger især på risikoen for forskellige luftvejslidelser som astma,
men nævner også den øgede risiko for
at få lungekræft.
Biodiesel er således godt for helbredet, men flere undersøgelser peger
til gengæld på, at miljøfordelene er
begrænsede, og at det i visse tilfælde
kan være direkte skadeligt for klimaet
at droppe den almindelige dieselolie
til fordel for den grønne olie. En livscyklusanalyse fra Institute for Energy
and Environmental Research i Tyskland, der blev præsenteret på en konference i Industriens Hus den 30. oktober, viser således, at biodiesel produceret på basis af blandt andet sojabønner og palmeolie kan medføre et
større CO2-udslip end traditionel dieselolie. Hvis råvaren i stedet er rapsfrø, kan man forvente en årlig CO 2fortrængning per hektar på omkring
tre tons eller nogenlunde det samme
som for ethanol udvundet af korn.
Bioethanol, produceret på basis af
sukkerrør, udviser det bedste miljøregnskab med en CO2-fortrængning
på 10 – 15 tons per hektar og er faktisk en del bedre end 2. generations
bioethanol, hvor der kun fortrænges
TS
cirka fem tons CO2 per hektar.

