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Beräkning av koldioxidproduktion vid bensin- och
dieselförbrukning

av Harald Perby
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Emissionsfaktorer för koldioxidutsläpp från bensin- och

dieselfordon har beräknats teoretiskt. Under förutsättning att

utsläppta kolväten och kolmonoxid så småningom omvandlas till

koldioxid avges mellan 2,32 och 2,41 kg koldioxid per liter

bensin och 2,61 kg koldioxid per liter diesel.

De svenska utsläppen av koldioxid från bensin- och dieseldrivna

fordon beräknas ha uppgått till 13,0 respektive 6,8 miljoner ton

eller totalt 19,8 miljoner ton under 1987 vilket är en ökning

sedan perioden 1980 till 1983 då utsläppen låg på cirka 17 mil-

joner ton årligen. Utsläppen av koldioxid från bensindrivna per-

sonbilar är starkthastighetsberoende och är lägst i hastighets-

intervallet 60 till 90 kilometer i timmen.
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II

Calculation of carbon dioxide production in
consumption of gasoline and diesel

by Harald Perby
Swedish Road and Traffic Research Institute

581 01 LINKÖPING

SUMMARY

Emissions factors for carbon dioxide produced by gasoline and

diesel driven vehicles have been calculated theoretically. On

the assumption that emitted hydrocarbons and carbon monoxide are

gradually converted to carbon dioxide, approximately 2.32 - 2.41

kg carbon dioxide per litre of gasoline and 2.61 kg carbon

'dioxide per litre of diesel are produced.

Swedish emissions of carbon dioxide from diesel and gasoline

driven vehicles during 1987 are estimated to 13.0 and 6.8

million tons respectively, making a total of 19.8 million tons.

Emissions of carbon dioxide from gasoline driven cars are highly

dependent on speed and are lowest in the speed range 60 - 90

km/h.
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1 INLEDNING

I debatten om trafikens miljöeffekter knyts allt större intresse

till fordonen som en källa till koldioxid av fossilt ursprung,

eftersom de ökande halterna av koldioxid i troposfären (det

nedersta atmosfärslagret) påverkar jordens strålningsbalans

(Ramanathan et al 1985, Bolin et al 1989). Koldioxid är därmed

en viktig växthusgas.

De av människan orsakade koldioxidutsläppen anses i Sverige upp-

gå till 62,5 miljoner ton årligen (Thomas Levander, Naturvårds-

verket muntligen). Av dessa härrör 22,8 miljoner ton, en dryg

tredjedel, från mobila källor. 12,9 miljoner ton kommer från

bensindrivna bilar.

Datorprogrammet VETO (Vejstandard och Transportomkostninger;

Hammarström Och Karlsson 1987, 1988) har tidigare använts för

att beräkna emissionen av kväveoxider, kolväten och koloxid från

fordon. För att kunna komplettera VETO med en rutin för beräk-

ning av koldioxidemissioner har jag tagit fram ett samband som

kvantifierar emissionerna av koldioxid från bensin och diesel"

fordon. Utgångspunkten i beräkningsmodellen är bränsleförbruk-

ningen och kolinnehållet i bränslet. Justeringar görs för

emissionen av kol i form av kolväten och koloxid. Ingen hänsyn

har tagits till partikelemissionen, som kvantitetsmässigt är be-

gränsad jämfört med kolväte och kolmonoxidutsläppen (tabell 2:83

i Bringman och Polfeldt 1987), eller förluster av bränsle genom

avdunstning ur tanken. En viktig reservation är att resultaten

ej är verifierade med praktiska mätningar och därför måste ses

som en interimistisk lösning.
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2. DATAINSAMLING

Uppgifterna om bensins och diesels kolinnehåll och egenskaper

har jag inhämtat telefonledes den 13/10 1988 från Roland Jarsin

vid Svenska BP i Stockhohm. Att notera är att bensins och die-

sels sammansättning varierar mellan olika sändningar. Ett oktan-

tal är inte en beteckning på en viss sammansättning utan anger

bensinens förbränningsegenskaper. Olika bensinsändningar med

samma oktantal kan därför ha olika densitet och kolhalt. Kol-

halten är generellt något högre i oblyad bensin då den inne-

håller mer aromater. I praktiken är skillnaden dock liten. Den

angivna beräkningsmetoden ger därför ett synnerligen approxima-

tivt resultat.

3. HÄRLEDNING

Bensin och diesel består av kol, väte och kvantitativt sett för-

sumbara mängder av andra ämnen. Vid ideal förbränning omvandlas

kolväten till koldioxid och vatten enligt:

(1) canb + (a + % ) 02 4 aco2 + å H20

där a och b anger antalet kol- respektive väteatomer.

Av det bränsle som sprutas in i motorn avgår en del som oför-

brända kolväten (AHC) och en del som koloxid (ACO: Fig 1). Vik-

ten på det bränsle som.förbränns till koloxid och koldioxid an-

ges per liter bränsle som:

AHC
(2) Densitet "' I-öÖ-ö

förutsatt att kolväteutsläppens kolhalt är densamma sam bräns-

lets. Densiteten anges i kilo per liter och AHC i gram per

liter. Kolmängden som omvandlas är:
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(3) :0

O

1 0000

[densitet -

där % C står för kolhalt.

Genom. att multiplicera med kvoten mellan koldioxids och kols

molekylvikter (44 respektive 12) erhålls den maximala koldioxid

utvecklingen i kilo per liter:
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(4) Max ACO =2 1 000i.
:

0 O

[densitet -

För att kompensera för koloxidavgången subtraheras den ekviva-

lenta mängden koldioxid bort vilket ger:

_ _ gå ACO
(5) ACOZ- Max ACO2 28 . I-ööö

där 44 och 28 står för koldioxids respektive koloxids molekyl-

vikter. Mängden koloxid anges i gram.per liter.

I praktiken varierar densiteten med temperaturen. Svenska BP

anger densiteten för bränsle som håller 15° C. För att erhålla

densiteten vid 20° C multipliceras densiteten vid 15° C med en

koefficient, k15_20, som är 0,9940 för bensin och 0,9957 för

diesel. Med alla termer insatta blir den estimerade koldioxid-

produktionen från bensin med temperaturen 20° C:

-221.9 - _AE-(6) ACO2 ' 12 ° 100 ° [ denSltet 15° c ° k15-20 1 000

_ gg ACO
28 1 000

där enheterna för ACOZ och densiteten är kilo per liter bränsle

och för AHC och ACO gram per liter bränsle.
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4. UPPSKATTNINGAR AV KOLDIOXIDUTSLÃPP FRÅN BENSIN OCH DIESEL

VID IDEAL FÖRBRÄNNING

Bensin:

Diesel:

Kolhalten varierar mellan 85 och 88.5 % i brittisk

standardbensin, densiteten vid 15° C är 0,7485 kg/l och

korrigeringsfaktorn för omräkning till 20° Cär 0,9940.

Förutsatt att förbränningen är helt ideal (ACO och AHC

är noll) erhålls från 1 l

mellan 2,32 till 2,41 kg koldioxid per liter bränsle,

standardbensin vid 20°C

vilket är något högre än vad som.anges av Levander

(1989). Då han använde en något lägrekolhalt, 84

\viktsprocent erhöll han den specifika emissionen 73,5

gram koldioxid per MJ för bensin, vilket motsvarar

2,30 kg per liter.

Kolhalten uppgår i genomsnitt till 86 %, densiteten vid

15° C är 0,83 och korrigeringsfaktorn för omräkning

till 20° C är 0,9957. Vid ideal förbränning erhålls

2,61 kg koldioxid per liter bränsle. Levander (1989)

beräknade koldioxidproduktionen från diesel till 77,4

gram per MJ, vilket om densiteten antas vara 0,83 kg/l

motsvarar 2,65 kg koldioxid per liter diesel.

Notera att merparten av kolvätena och en del av koloxiden så

småningom omvandlas till koldioxid i atmosfären varför insätt-

ning av ACO = 0 och AHC = 0 i (6) ger den potentiella koldioxid-

bildningen från bensin eller diesel.

I figur 1 visas med ett fiktivt exempel viktsproportionerna

mellan bränsleförbrukning och koldioxidproduktion.
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Figur 1. Viktsproportioner mellan bränsle och bildad koldioxid.
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I detta exempel har bränslet medelformeln (CHZ)n och kan till

exempel bestå av alifatiska alkener. 1/15 av bränslet förbränns

ej (vertikala streck). En sjundedel av resten omvandlas till

koloxid, resten till koldioxid. I figuren visas viktsföränd-

ringar skalenligt ytmässigt.

4.1 Nationella utsläpp

1987 uppgick försäljningen av motorbränslen i Sverige till 5,5

och 2,6 miljoner kubikmeter bensin respektive diesel (Petroleu-

minstitutet 1988). Med emissionsfaktorerna 2,36 och 2,61 kg kol-

dioxid per liter bensin respektive diesel kan de svenska ut-

släppen av koldioxid från bensin- och dieselfordon beräknas till

13,0 respektive 6,8 miljoner ton, totalt 19,8 miljoner ton. För

bensinfordonen stämmer detta väl med Naturvårdsverkets beräkning

(12,9 miljoner ton, Thomas Levander muntligen). Överensstämmel-

sen mellan mina och Naturvårdsverkets beräkningar är därför

mycket god både då det gäller emissionsfaktorer och totala ut-

släpp.
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Eftersom förbrukningen av bensin och diesel Ökar långsiktigt

(tabell 2.72 i Bringman och Polfeldt 1987, Svenska Petroleum

Institutet 1988), är det sannolikt att koldioxidutsläppen från

trafiken har Ökat kontinuerligt sedan 1983 (Figur 2). Samtidigt

har förbrukningen av olja totalt sett minskat kraftigt.
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Figur 2. Beräknad koldioxidproduktion från den bensin och

dieselförbränning i-Sverige under 1978 till 1987. Data

från Bringman och Polfeldt (1987; år 1978 till 1985)

och Svenska Petroleum Institutet (1988; år 1986 och

1987).
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4.2 Koldioxidutsläppens hastighetsberoende

Sambanden mellan fordonets hastighet och dess bränsleförbrukning

och utsläpp av kolväten, koloxid och kväveoxider har beskrivits

av Egebäck (1987). Med utgångspunkt från data i figur 14 i hans

rapport har sambandet mellan fordonets hastighet och dess poten-

tiella utsläpp av koldioxid framräknats och redovisas i figur 3.

Det är uppenbart att koldioxidutsläppen är starkt hastighets-

beroende och lägst i intervallet 60 till 90 kilometer i timmen.

Stadstrafiken och trafiken på vägarna med de högsta hastig-

heterna bidrar därför mer till koldioxidutsläppen än vad som

motsvarar deras andel av transportarbetet.
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Figur 3. Sambandet mellan potentiella koldioxidutsläpp från

bensindrivna personbilar och fordonets hastighet.

Bensinförbrukningsdata från Egebäck (1987). Undersök-

ningen omfattade 60 bilar av årsmodell 1977 till 1987.
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