Biobrændstoffer

Koldpresset rapsolie giver
flere havarier og flere partikler

Koldpresset rapsolie er ofte blevet
markedsført som et miljøvenligt alternativ til biodiesel, og mange bilejere
har i miljøets navn valgt at bygge deres biler om til den rå, uforarbejdet
rapsolie.
Men erfaringer viser, at det bestemt ikke er uproblematisk at begynde at ændre på de mere ædle dele i
en moderne dieselmotor. De viser en
rapport om anvendelse af rapsolie i
varevogne, som Center for Grøn
Transport under Trafikstyrelsen står
bag. Heri konkluderes det blandt andet, at driften på koldpresset rapsolie
har givet meget store driftsproblemer
specielt set i forhold til det begrænsede kilometerantal, som bilerne har
tilbagelagt.
Det mest iøjnefaldende problem
var, at rapsolien blev opløst i smøreolien, hvilket resulterede i havari af
turboladeren på to af de involverede
køretøjer.
Selve ombygningen af bilerne var
heller ikke nogen nem opgave. Det
tog generelt meget længere tid, end
leverandøren af ombygningssættene
havde angivet. I flere tilfælde var der
problemer med placering af brændstoftanken og problemer med at opnå
de korrekte tryk i brændstofsystemet.
Nogle installationer gav for dårlig køling af brændstoffet ved drift på diesel og dermed for høje temperaturer
af brændstoffet, hvilket kan være
med til at ødelægge pumpen.
Forfatterne til rapporten forklarer
dog, at mange problemer formentlig
kunne være undgået, hvis alle bilejerne havde udvist den nødvendige omhyggelighed under driften. Derfor anbefaler de, at anvendelse af koldpresset rapsolie kun bør finde sted under
tæt opsyn.
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Det kan blive en dyr fornøjelse at
skifte den traditionelle dieselolie
ud med koldpresset rapsolie. Det
kræver ikke blot en dyr og besværlig ombygning af motoren –
det giver også langt flere driftsproblemer.

Det er ikke nogen nem opgave at bygge en bil om til koldpresset rapsolie, og
det kræver jævnlige eftersyn, hvis man skal undgå havarier, konkluderer Center
for Grøn Transport.

Udslip af partikler
Rapporten sætter også et stort spørgsmålstegn ved de sundhedsmæssige
følger af at skifte den traditionelle
diesel ud med rapsolie.
Emissionsmålingerne viste således
alle forhøjede udslip af partikler, når
der blev brugt rapsolie i motorerne.
Derudover var der generelt flere af de
mindre partikler, herunder PAH, der er
klassificerede som kræftfremkaldende.
Mens koldpresset rapsolie således
kan være problematisk ud fra et
sundhedsmæssigt synspunkt, er der
noget som tyder på, at det modsatte
kan være tilfældet, når der er tale om
rapsolie, der er forarbejdet til biodiesel. I en anden rapport fra Center for
Grøn Transport har man således registreret et 20 procent lavere partikeludslip, når almindelig diesel blev skif-

tet ud med biodiesel. Tilsvarende blev
udslippet af kulbrinte reduceret med
godt 11 procent, mens der ikke kunne konstateres ændringer i udslippet
af kvælstofoxid og kulilte.
Spørgsmålet om kombinationen af
biodiesel og almindelig diesel kan give anledning til et større udslip af nanopartikler, som norske forskere har
antydet (se artiklen på side 15), er
endnu ikke undersøgt herhjemme.
Kilde:
Anvendelse af koldpresset rapsolie på
varebiler, Center for Grøn Transport.
Biodiesel Danmark, Center for Grøn
Transport.
Begge rapporter kan downloades fra
www.trafikstyrelsen.dk under Grøn
transport/Tiltag til CO2-reduktion/
Forsøg med biodiesel
TS

