HVO 100
ANVENDELSE
HVO 100 er en fossilfri syntetisk diesel der opfylder den europæiske standard EN 15940 for dieselmotorer
i tunge køretøjer, men også til mindre dieseldrevne køretøjer. Mange producenter af tunge køretøjer har
godkendt HVO 100, men før du tanker HVO 100, anbefaler Circle K at du kontakter din forhandler/
importør for at tilsikre HVO 100 også er godkendt til dit køretøj. Det samme gælder også for mindre
dieselmotorer f.eks. i personbiler.
FORDELE
HVO 100 er fossilfri syntetisk diesel som ikke frigiver ny kuldioxid i atmosfæren da råmaterialet der
anvendes til fremstilling af HVO 100 optager CO2 i vækstfasen. Cetantallet er dieslens svar på oktantallet
og indikerer tænd-villigheden for produktet. Cetantallet for HVO 100 er 70, hvilket er betydeligt højere
sammenlignet med traditionel fossil diesel, som ligger på 51. Det høje cetantal giver ekstra kraft til
køretøjet og har en mere effektiv og renere forbrænding, som reducerer sod i motoren og kan derfor
nogle tilfælde forlænge serviceintervaller. Derudover har HVO 100 gode kulde egenskaber, er
opbevaringsstabil, ikke følsom overfor mikrobiel vækst (diesel pest) og har en effektiv rensende virkning
på motoren.
EGENSKABER
HVO står for ”Hydrotreated Vegetable Oil”. HVO fremstilles i to trin: Først en hydrobe handling af det
100% genanvendt råmateriale af vegetabilsk olie eller animalsk fedt fra f.eks. slagteriaffald. Herefter
brintbehandles produktet som skaber en kemisk reaktion, hvilket gør at HVO opnår de samme
grundæggende egenskaber som traditionel fossil diesel. HVO fra Circle K Danmark er fri for palmeolie samt
PFAD.
HVO 100 kan iblandes alle dieselprodukter, som opfylder den europæiske standard EN 590. HVO 100 består
af 100% genanvendt råmateriale (vegetabilsk olie eller animalsk fedt fra f.eks. slagteriaffald) og tilsættes et
smøremiddel der giver optimal smøring af brændstofsystemet. Den mere effektive og renere forbrænding
resulterer dermed i en mindre udledning af NOx fra motoren. I moderne dieselmotorer er en SCRkatalysator, som sprøjter adblue ind i udstødningen under kørsel. Adblue nedbryder kvælstof ilte
(NOx) i udstødningen og biles partikelfilter opfanger herefter 99,9% af de sundhedsskadelige partikler .
MILJØFAKTA
Circle K har et stærkt fokus på at sikre, at de vedvarende energi brændstoffer, vi leverer, er klimavenlige.
Det betyder, at vores biobrændsler vil passe bedre på miljøet og det globale klima. HVO 100 er fremstillet af
100% genanvendt råmateriale af vegetabilsk olie eller animalsk fedt fra f.eks. slagteriaffald, hvilket
resulterer i op til 90% reduktion af drivhusgasser, herunder kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas
(N2O) og F-gasser. Arbejdsmiljømæssigt skal produktet håndteres på samme måde som konventionel fossil
diesel.
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TYPISKE ANALYSER
EGENSKABER
Cloud (uklarhedspunkt)
Vinter ( 1/12-31/3 ) max
Sommer ( 1/4-30/11) max
CFPP (Koldfiltertest)
Vinter, max.
Sommer, max.
Vægtfylde, max
Start kogepunkt (IBP)
95% Destillation, max.
Flammepunkt, min.
Svovl, max
Cetantal, min
Vandindhold, max
Typisk nedre brændværdi
PAH, max
Aromater, max
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