Etanol, E85 i en vanlig bensinmotor?

Går det? Ja naturligtvis. Alla som kör på bensin kör också på etanol. I vanlig 95-oktanig bensin är
det inblandat minst 5% etanol. Kanske 10%? Det är i alla fall planerna och på kontinenten kör man
redan på E10, dvs bensin med 10% etanolinblandning.
Varför jag började fundera på etanol vet jag faktiskt inte. Kanske för att vi i 3 år har kört en Volvo
V70 flexifuel och aldrig tänkt på att vi kört på etanol. Vi har bara tankat och tyckt det var fint att vi
kom undan lite billigare än de flesta andra. Dessutom behövde man inte betala trängselskatt i
Stockholm.
Jag började således googla på etanol och fann snart att det finns hur mycket som helst i ämnet. Man
skulle kunna sysselsätta sig i åratal med att bara läsa diskussioner om etanol på Internet. I de flesta
bilforum har diskussionen varit uppe flera gånger under de senaste 10-15 åren. De flesta som uttalar
sig har naturligtvis inte en susning om vad de snackar om. De som har de mest negativa
inställningen är naturligtvis de som aldrig har kört på etanol och som inte har en aning om vad det
är för något.
Etanol har använts som drivmedel i över 100 år. I själva verket gick många av de första bilarna på
etanol. I nutid började man väl konvertera bilar på 80-talet och de flesta diskussioner på Internet
kan man härleda bakåt en 10-15 år. I Kalifornien kom väl diskussionen i gång i början på 80-talet.
(Även dieselmotorer kan köras på etanol men där kan det vara lite mer invecklat). I Europa kör man
mest med etanol i Sverige, men även Tyskland och Frankrike och Schweiz har ett gott antal
etanolmackar. Även Spanien förresten.
Motståndarna hävdar att etanol är aggressivt och fräter sönder plast och packningar. Dessutom
smörjer det sämre än bensin, varför man riskerar motorhaverier. Dessutom blir bilen mer svårstartad
vintertid. Ytterliggare motargument är att eftersom litet av drivmedlet alltid riskerar att komma ner i
vevhuset blir oljan farligt dålig om vevhusventilationen skulle bli igensatt och etanolen inte skulle
vädras ut.

Till det kan man väl säga att ytterst få har väl märkt att brännvin skulle vara aggressivt mot särskilt
många material. Om man nu är tveksam så är det ju bara att testa: lägg ner en gummipackning,
plastslang, ett bensinrör mm mm av utrustning som du kan ha i motorn i brännvin och se om
grejorna fräts sönder. Jag tror knappast att så blir fallet. De flesta material tål brännvin, tom de
flesta magar. (Etanolförespråkarna säger dock att man inte skall prova på föööör gamla bilar, typ
70-tal osv). Däremot skall man vara medveten om att sprit löser upp många föroreningar.
Avlagringar som bensinen tidigare lämnat i bensintank, ledningar, motor osv försvinner så
småningom och hamnar naturligtvis i smörjoljan. Därför skall man nog byta olja när man kört ett
par hundra mil.
På Youtube har jag sett videor som visar skillnaden på motorer som gått på etanol och på motorer
som gått på bensin. Ett exempel var motorer som gått 60,000 miles på respektive bränsle. Den
motor som gått på etanol var helt ren. I bensinmotorn däremot var allt svart. Jag har också märkt på
oljan i min bil att tidigare började den bli litet mörkare efter 1000 mil men nu ser den nästan ren ut.
(Och den luktar inte etanol!)
Att etanolen smörjer sämre än bensin kan nog vara fallet, därför blandar man in 15% bensin i E85
för att bränslet skall få bättre smörjegenskaper. Därför säger också etanolförespråkarna att om din
bensinpump redan är dålig så bör du byta den innan du börjar köra på etanol. Den kommer att ta slut
fortare i och med etanolbytet.
Att bilen blir mer svårstartad vintertid kan det också ligga något i. Just därför ökar man
bensininblandningen i E85 till ca 25% vintertid. Jag har ju kört vår V70 också vintertid och aldrig
märkt att den skulle vara mer svårstartad än en motor som går på vanlig bensin.
Att vevhusventilationen riskerar att sätta igen och därigenom försämra smörjoljans egenskaper för
att etanolen, som ev läckt ner inte har vädrats ut, kan det ju också ligga något i. Men det gäller ju
också om du kör på bensin. Ingen motor mår bra av att bara köras fram och tillbaka till kiosken. Om
motor och olja aldrig blir varma så ventileras det ju heller aldrig ordentligt i vevhuset. En motor mår
alltså bäst om den får gå så att den blir ordentligt varm.
På Internet har jag läst om människor som kört sina bilar på etanol i tusentals mil utan att göra
några modifikationer på motorn. Jag läste om en som kört ca 20,000 mil med sin Volvo740 utan att
ha gjort någon modifiering. Om det är sant eller ej vet jag ju inte, men varför skulle han ljuga? Men
sådana exempel är naturligtvis inte så vanliga. De flesta gör lite förändringar för att få motorn att gå
bra och få bästa möjliga förbränning.
Etanol har i och för sig mindre energiinnehåll än den vanliga bensinen. Man säger att den innehåller
ca 39% mindre energi. Därför går det också åt fler liter etanol att ta sig fram en bestämd sträcka
jämfört med bensin. Dock inte 39% mer bränsle.
Etanol har en bättre/effektivare förbränning i en Ottomotor än vad bensinen har, dessutom vid en
lägre temperatur. Etanolen i sig har ett oktantal på ca 104 och E85, (som ju har 15%
bensininblandning) har ett oktantal på ca 102. Det här gör att bränsleförbrukningen inte blir 39%
större utan ca 22% större. Åtminstone i min Indigo. Jag har statistik sen bilen var ny och med
bensin drog bilen de första 9,500 milen 0,96 l/mil. Nu har jag kört 1,500 mil med etanol och har en
förbrukning på 1,18 l/mil under de 1,500 milen. Vår V70 drar emellertid 29% mer med etanol än
med bensin. Det kan bero på att den är inställd att gå lite tjockt. Jag vet inte hur Volvo resonerar. Å
andra sidan kan min Indigo gå litet magert. Om så är fallet kanske jag får ett maskinhaveri så
småningom. Men det tror jag inte. Tändstiften ser helt perfekta ut efter 1500 mil. Jag har tankat
bensin 4-5 gånger då jag inte hittat någon etanol och det har ju påverkat volymen neråt.
Det ideala är om man finjusterar (short time) fuel-trim när man går över till etanol och det vid en
50/50 blandning bensin/etanol så att det blir så lite svängningar som möjligt runt den befintliga
trimtabellen. Det skulle troligen ge en mer optimal förbränning under alla blandningsförhållanden.
Men för att kunna det måste man kunna läsa av datorn.
Förutom den ekonomiska vinsten med etanol finns det ju också en miljömässig vinst. Dessutom går
motorn bättre och man vinner ca 7% hästkrafter eftersom etanol förbränns effektivare och man får
relativt sett ut mer av energi-innehållet. – Detta gjorde i sig att de första som började konvertera
sina bilar var ju entusiasterna som fick en billig trimning, speciellt de med turbomotorer som kan
tjäna upp till 20% hästkrafter. – Övriga som kör på etanol är naturligtvis tävlingsbilisterna. Jag tror
att de flesta biltävlingar nuförtiden går med etanol. Till och med Formel 1. (?)

Man kan säga att det finns två strategier. A) att konvertera sin motor till etanoldrift. B) att göra sin
motor till en flexifuel-motor, dvs man skall kunna köra på alla typer av inblandningar.
Att konvertera till etanoldrift begränsar ju rörelsefriheten. Det finns inte E85 överallt och skall man
köra på bensin måste man ju ”konvertera tillbaka”. De flesta verkar konvertera antingen genom att
höja bränsletrycket eller genom att byta till insprutnings-munstycken som ger ca 40% mer bränsle.
Eller också en kombination av dessa. Andra som har mer pengar eller är insatta i datorer ”mappar”
om sin omborddator. Dvs programmerar om den efter etanolens egenskaper. Båda exemplen ger ju
en icke flexibel bil. Om man häller i bensin i en etanolkonverterad bil så kommer den inte att gå
bra.
Metod B), att göra sin bil till en flexifuel-bil verkar ju mer intressant. Det gör man antingen genom
att köpa en modern omborddator, vilket ju ingen har råd med, eller genom att köpa en liten
elektronisk dosa som manipulerar signalen till insprutnings-munstycket.
Det senare gjorde jag. Jag köpte en dosa som heter EcoFlexiFuel. (Det finns flera sådana här dosor
på marknaden). Man kopplar in sex sladdar, en för varje cylinder, mellan insprutnings-munstycket
och kabeln till munstycket.

Sedan kopplas dosan till minuspolen på batteriet. Dessutom finns det en temperatursensor som
fästes på kylarslangen nära termostaten.

– Den senare är till för en booster-choke eftersom man kan tänka sig att den vanliga choke-signalen
inte är tillräcklig för etanolen som ju tänder sämre än bensin.
Både signalen till munstyckena och choke-signalen kan justeras lite, men då måste man nog ha en
avgasanalysator eller kunna läsa av datorn och vara mer kunnig än jag så jag har inte gjort några
justeringar. ( Jag har köpt flera adaptrar för att kunna läsa datorn men ingen har passat till vår
motor. Volvo skall alltid jävlas och innan det blev lag på OBDII så gav de inget gratis. Däremot
passar adaptern till V70 och jag kan läsa av massor om hur motor mm jobbar. Även vissa
justeringar kan göras och felkoder kan släckas). Choke-signalen skulle nog justeras lite då motorn
verkar få för mycket vid start. Den här choke-signalen ligger inne till motorn har 30 graders
temperatur. Men redan efter ca 10 sekunder går motorn bra så jag tänker inte röra inställningen.

Det hela tar ungefär 10 minuter. Sedan tar det ytterligare 20 minuter att fästa upp kablarna så det ser
snyggt ut.
Fördelen med en sån här dosa är att man är just flexibel. Man kan köra på ren bensin och man kan
köra på E85. Och man kan köra på alla blandningar däremellan. Om man ledsnar är det bara att
plocka bort dosan och köra på bara bensin. Man har ju inte påverkat något på bilens originalutrustning. Vilket känns skönt.
Jag körde först ner bensinen så att tanken innehöll ca 10 liter innan jag kopplade in dosan. Sedan
fyllde jag på ca 10 liter etanol. Detta för att få en ca 50/50 blandning för att inte chocka datorn och
få eventuella felkoder. Sen körde jag försiktigt i 2-3 mil för att datorn skulle kunna bygga upp nya
trim-tabeller. Sen tankade jag fullt och körde även då lite försiktigare än vanligt några km för att
datorn skulle hinna justera sig och bygga upp nya tabeller. – Även till V70 rekommenderar Volvo
att man skall köra försiktigt ett tag om man ändrat blandningen i tanken. Detta trots att en modern
flexifuel-bil troligen har en mer avancerad dator än vi har i Indigon.
Sedan har jag ju bara tankat etanol, förutom en tre fyra gånger då jag inte hittat någon E85. Man
kan nog säga att jag haft en bra spridning på blandningarna i tanken och sett att dosan funkar.
Jag tyckte mig ganska omgående märka att bilen blivit lite piggare, speciellt på ca 4-5000 varv.
Efter ca 150 mil bytte jag bensinfilter (som var det ursprungliga) och olja och oljefilter. Ingen
etanoldoft kunde märkas från oljan, men den var lite skitig. Troligen hade etanolen löst upp en
massa avlagringar och sot från bensinen. Bensin innehåller ju en massa tillsatser plus sand och rost.
Etanol däremot är en kemikalie och har en molekylspecifikation och relativt bensinen är den mycket
ren. Bensin kan ju vara nästan vad som helst. (Detta har jag märkt efter tankrengöringar. Jag har
kört mycket bensin och olika tillsatser till bensinen).
Däremot tänker jag inte ha E85 i tanken när jag ställer av bilen över vintern. De finns de som har
rapporterat att bilen blir nästan omöjlig att starta på våren om den stått avställd några månader. Så
sista tankningen för säsongen blir det 98 oktan bensin.
I princip skulle man kunna säga att alla bilar efter mitten av 90-talet är förberedda att köras på
etanol. Och i dag körs alla bilar med etanolinblandning. Det vore ju konstigt om fabrikanterna
skulle ha delar i motorerna som inte tål etanol. Och det skulle bli väldigt dyrt om motorerna
byggdes olika beroende vilket bränsle de går på. Men flera bilfabrikanter hävdar att så är fallet. Om
de ljuger eller inte vet jag inte.
Den här skriften är inte menad som propaganda för etanol. Inte heller gör den anspråk på att vara
skriven av en fackman eller speciellt insatt person. Den är helt enkelt menad som information för
den som eventuellt kan vara intresserad. Jag har haft detta för mig och tjänat in vad dosan kostat,
och litet till på bara en säsong. Men jag kör ju ganska mycket. I år hittills 1500 mil. Jag gjorde en
Europaresa nu i september och bara på den resan tjänade jag ca 3300 kr på att köra på etanol. I
Frankrike kostade etanolen ca 8,01 kr/l och bensinen ca 15,47, så varje mil tjänade jag 5,32 kr. I
Tyskland är vinsten lite mindre och i Sverige knappt hälften.
För de flesta är det nog inte intressant att konvertera Indigon av ekonomiska orsaker, dels kör ni för
lite och dels är ni för rika. Däremot är det klart intressant att konvertera vardagsbilen. Vi kör ca
4000 mil om året med V70 och tjänar en 8-10000 kr på att köra på etanol och det är ju inte fy skam.
På tre år med Volvon har vi således tjänat ca 25-30000 kr som då kunnat gå till gott vin och öl i
stället för att brännas upp och skita ner vår jord.
Detta skrev Erik Murena

