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0 Inledning 
Denna rapport baseras på de frågeställningar som anges i bilagan till gällande 
avtal (2004) mellan Värme- och kraftteknik, Lunds tekniska högskola och VTI.  

Efter överenskommelse med Ulf Hammarstöm 2004-11-08, koncentreras 
arbetet med rapporten på frågor rörande inverkan av motortemperaturen på 
bränsleförbrukning och avgasemissioner. Ett stort arbete har även nedlagts på att 
studera olika metoder att korrigera kvasistationära beräkningar av förbrukning och 
emissioner för effekter av transienter. Resultatet av det arbetet redovisas i bilaga 2 
samt i ett separat dokument, ”Simulation of diesel engines during transient 
conditions – presentations” (VTI notat 16A-2005) innehållande en sammanfatt-
ning av presentationsmaterial med förklarande texter. 

Övriga frågor behandlas översiktligt och bör ses som rekommendationer för 
fördjupat arbete.  
 
 
1 Vilken inverkan har motortemperatur på 

bränsleförbrukning och avgasemissioner och 
hur skall en sådan inverkan modelleras?  

De direkta effekterna av (motor)temperaturen på bränsleförbrukning och emissio-
ner är inverkan på smörjoljans viskositet, (påverkar motorns inre förluster) in-
loppsluftens och förbränningsrummets temperatur (påverkar antändningsegen-
skaperna, förbränningstemperatur och motorns fyllnadsgrad), bränslets temperatur 
(påverkar densitet, viskositet och antändningsegenskaper) samt temperaturen hos 
en eventuell katalysator (påverkar reningens effektivitet). Temperaturen påverkar 
även verkningsgraden hos transmissionen, vilken i sin tur påverkar effektbehovet 
och härigenom bränsleförbrukning och emissioner. 
 
1.1 Start av motor 
Den primära effekten av låg temperatur är svårigheterna att starta motorn. Dessa 
problem är kopplade till: 

• sänkt kapacitet hos startbatteriet 
• hög viskositet hos smörjoljan  
• låg inloppstemperatur 
• ökat gasläckage vid kolvringar (blowby)  
• hög viskositet hos bränslet. 

 
Den sänkta batterispänningen i kombination med de ökade friktionsförlusterna, 
pga. trögflytande olja, i motorn medför att startmotorvarvtalet går ner vid kall-
starter. Det innebär att kolvhastigheten blir låg vilket resulterar i ökat gasläckage 
över kolvringarna [1]. Förlusten av arbetsmedium och värmeförluster till de kalla 
väggarna gör att temperatur och tryck efter kompressionen blir låga. Det låga 
cylindertrycket vid insprutningstillfället medför att bränslesprayen träffar 
väggarna. Kontakten med de kalla väggarna plus den låga kompressionstempera-
turen minskar förångningen av bränslet. Bränsleförångningen innebär ytterligare 
en temperatursänkning hos bränsleluftblandningen. Den låga temperaturen hos 
blandningen försvårar självantändningen. Bidragande till startsvårigheterna är 
även bränslets ökande viskositet som ger större bränsledroppar, vilket i sin tur 
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minskar förångningen och ger upphov till ökad väggträff (stora droppar penetrerar 
längre än små).  

De ogynnsamma driftsbetingelserna under en köldstart manifesteras i: 
• lång tid till start (startmotorn engagerad länge) 
• sporadisk och ofullständig förbränning  
• stor tändfördröjning, vilket ger upphov till sen antändning och kraftiga 

tryckstegringar i samband med att insprutat bränsle tänder momentant. Detta 
är ursprunget till det typiska ”dieselknacket” under start  

• mycket höga emissioner av sot och oförbränt bränsle i form av svart och vit 
rök. Den vita kolväteröken ska inte förväxlas med utsläppen av vattenånga.  

 
Andelen kallstarter för tunga vägfordon är sannolikt mycket låg, med tanke på 
användningsområdet. Det innebär också att inflytandet på den totala bränsleför-
brukningen och emissionerna av köldstarter och drift vid ouppvärmda motorer 
troligen är försumbart. Problemen med låga temperaturer är därför i huvudsak 
kopplade till att få motorn att överhuvudtaget starta och de mycket lokala miljö-
problem som uppstår i närheten av fordonet under start och uppvärmning.  

Ett verksamt sätt att förbättra möjligheterna till start vid mycket låga tempera-
turer, är att höja inloppstemperaturen genom förbränning i insugsröret. Så kallade 
”torch igniters” eller ”flame starters” säljs som tillbehör och finns även fabriks-
monterade. Med sådan utrustning kan den lägsta starttemperaturen sänkas med 
upp till 20oC [2]. Starttiden vid en given temperatur reduceras dessutom avsevärt, 
figur 1.  
 

 
Figur 1  Starttid med och utan starthjälp som funktion av omgivningstemperatur 
[2]. 
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1.2 Uppvärmning  
Tiden för start vid låga temperaturer kan uppgå till 15–20 sekunder [2]. Under den 
efterföljande perioden sker uppvärmning av motorn till driftstemperatur. Den 
dominerande litteraturen när det gäller motor- och fordonsegenskaper under 
uppvärmning rör personbilar. Detta är naturligt eftersom uppvärmningsförloppet 
ingår som en del av etablerade certifieringsförfaranden. Avgasemissioner mäts 
således även när motorn inte är driftsvarm. Personbilar har dessutom betydligt 
kortare körsträckor mellan starter än tunga fordon. Det innebär att egenskaperna 
under uppvärmning har större inflytande på bränsleförbrukning och miljö än 
uppvärmningsförloppet hos tunga fordon.  

Uppvärmningsförloppet karakteriseras av ett asymptotiskt närmande till 
motorns driftsvarma egenskaper avseende emissioner och bränsleförbrukning. 
Detta sker genom: 

• uppvärmning av insugsluft, bränsle, smörjolja och kylvatten 
• uppvärmning av förbränningsrummets väggar 
• uppvärmning av eventuellt avgasefterbehandlingssystem  
• uppvärmning av motorblock och övriga motorkomponenter 
• uppvärmning av transmission och däck. 

 
De komponenter, vars temperatur sannolikt har störst inflytande på bränsleför-
brukning och avgasemissioner är de som direkt påverkar förbränningskvaliteten, 
till exempel: 

• inloppstemperaturen genom uppvärmning via laddluftkylaren och värme-
överföring i flödesvägarna  

• blowby som påverkar tryck och temperatur efter kompressionen 
• bränsle och insprutningssystem 
• förbränningsrummets temperatur  
• laddtryck och avgasmottryck genom uppvärmning av turboaggregatet. 

 
När uppvärmningen är så långt framskriden att förbränningen sker normalt, 
dominerar sannolikt drivlinans ökade friktionsförluster, till följd av smörjoljans 
högre viskositet, som orsak för ökad förbrukning och emissioner (g/km). 
Inflytandet av ökad inre friktion är sannolikt kortvarigt eftersom stora friktions-
förluster ger upphov till en snabb uppvärmning av oljan.  

All energi som åtgår för uppvärmning medför inte en ökad bränsleförbrukning. 
En stor del av uppvärmningen sker med hjälp av värme som vid normal drifts-
temperatur kyls bort t.ex. via kylsystemet. Merförbrukningen under uppvärmning 
kan därför inte direkt beräknas genom att utgå från det termiska energiinnehållet 
hos motor före och efter uppvärmningen. En intressant forskningsuppgift vore att 
utföra en komplett energibalans över motorn under uppvärmning och bestämma 
storleken hos de olika energiflödena. Genom att subtrahera den kemiska förlusten 
orsakad av ofullständig förbränning, kan den energi som åtgår för att värma upp 
kritiska komponenter bestämmas. Sannolikt måste även värmeförluster till omgiv-
ningen under uppvärmningen kvantifieras.  

Enligt [4] varierar förbränningsgraden för en dieselmotor mellan 80–95 % 
under uppvärmningen. Med den, i referensen [4], valda körcykeln nåddes 
verkningsgrader typiska för uppvärmd motor efter 5 minuter. Med kallstart menas 
i [4] start vid rumstemperatur.  
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I [3] presenteras en metod för att beräkna förbrukning och emissioner under 
uppvärmningsfasen. Metoden bygger på den ovan beskrivna principen med 
undantag för förlusten av kemisk energi via avgaserna, se figur 2. 

 

 
Figur 2  Modell för värmebalans för motor med avgassystem [3]. 
 
Enligt modellen kan temperaturen hos en komponent tecknas som en funktion av 
differensen mellan tillförd energi och uträttat mekaniskt arbete.  
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Figur 3  Kylvattentemperaturen vid två körcykler som funktion av ackumulerad 
värmeförlust. Tung lastbil (EU2 40 ton) [3]. 
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Figur 3 visar att uppvärmningsförloppet relativt entydigt kan beskrivas som en 
funktion av värmeförlusten oberoende av belastningsmönstret. Det återstående 
problemet är att beskriva merförbrukning och ”överskotts” emissioner som funk-
tion av någon lämplig temperatur. I figur 4 och 5 visas trenden i förhållandet 
mellan ”kalla” och ”varma” CO2- och NOx-emissioner som funktion av kylvatten-
temperaturen. 
 

 
Figur 4  Förhållandet mellan CO2-emissioner med kall motor och CO2-
emissioner med driftsvarm motor som funktion av kylvattentemperaturen [4]. 
 

 
Figur 5  Förhållandet mellan NOx-emissioner med kall motor och NOx-
emissioner med driftsvarm motor som funktion av kylvattentemperaturen [4]. 
 
Av figur 4 framgår att koldioxid och därmed bränsleförbrukningen är ungefär 
50 % högre än med en driftsvarm motor när kylvattentemperaturen är 40oC. Mot-
svarande värde för NOx-emissionerna är 100 %. Det genomsnittliga förhållandet 
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för två olika fordon för hela körcykeln och fler emissioner ges av figur 6 nedan. 
Som framgår av figuren är bränsleförbrukningen ca 15 % högre vid en kallstart. 
Den aktuella körcykeln utgjordes av varierande hastigheter i intervallet 
50–70 km/tim och varade i ungefär 16 minuter [4].  

 
Figur 6  Förhållandet mellan bränsleförbrukning och emissioner vid en kall och 
en varm start för två olika tunga fordon [3]. 
 
Som framgår av figur 6 ökar även NOx-emissionerna vid kallstart. Detta är något 
överraskande med tanke på att NOx-bildningen gynnas av höga förbrännings-
temperaturer. I [4] uppges till exempel att NOx-emissionerna minskar med 7 % 
vid kallstart. Det går således inte att yttra sig generellt om starttemperaturens in-
verkan på NOx-bildningen. Faktorer som starttemperatur, motorteknik och styr-
ning har sannolikt avgörande betydelse. I referens [4] var starttemperaturen lika 
med normal rumstemperatur 20oC.  

En svårighet när det gäller att generalisera de resultat som presenteras i 
litteraturen är att uppvärmningen skett på så många olika sätt avseende varvtal och 
last. Resultat presenteras oftast som funktion av driftstiden under en given 
körcykel. Den ackumulerade värmeförlusten under denna körcykel redovisas inte 
och endast i undantagsfall ges information om kylvattentemperaturen. 
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Figur 7  Testförfarande vid prov av två tunga dieselmotorer från Mercedes-Benz 
[2]. 
 
I figur 7 visas det testförfarande som utnyttjats i [2]. Avsikten med testet var att 
studera inverkan av bränsle och starttemperatur för två Mercedes-Benz motorer av 
olika generationer. Som framgår av figuren genomfördes proven utan extern 
belastning, dvs. drivhjulen utförde inget arbete. Provmetoden representerar här-
igenom en typisk varmkörning innan fordonet tas i bruk.  
 

 
Figur 8  Rök- och kolväteutsläpp under ett typiskt startförlopp med den äldre 
motorn [2]. 
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Figur 9  Rök- och kolväteutsläpp under ett typiskt startförlopp med den äldre 
motorn [2]. 
 
Av figurerna 8 och 9 framgår först och främst skillnaden i starttid mellan de olika 
motorgenerationerna. Orsaken är främst skillnaderna i insprutningssystemet. 
OM364 har en radpump och OM904 elektronisk insprutning. Det bör även 
tilläggas att ingen form av starthjälp användes under proven. Den längre starttiden 
för OM364 medför att rökutsläppen omedelbart efter start är lägre för den äldre 
motorn. Kolväteutsläppen är emellertid betydligt högre. Röken minskar emellertid 
snabbt för båda motorerna och är efter ca.30 sekunder mycket låga. En rökpuff 
uppstår dock vid ökningen av tomgångsvarvet vid inkoppling av växellådan.  

I figurerna 10 och 11 visas de integrerade värdena (halt x tid) för rök- och kol-
väteutsläppen vid olika starttemperaturer för några olika bränslen (ADO står för 
Automotive Diesel Oil). Proven genomfördes enbart med den modernare motorn 
OM904. Det bör betonas att rökutsläppen efter start kan reduceras betydligt med 
hjälp av det fabriksmonterade starthjälpsystemet, se figur 12.  
 

 
Figur 10  Inflytande av starttemperatur på rökutsläpp [2]. 
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Figur 11  Inflytande av starttemperatur på utsläpp av kolväten [2]. 
 

 
Figur 12  Effekt av starthjälp på utsläppen av vit rök vid start vid -20oC [2]. 
 
I en brett upplagd undersökning hos VTT i Finland studerades inflytandet av start-
temperatur, motortyp och bränsle på utsläpp av PM och andra emissioner [5]. De 
flesta försök utfördes med personbilsmotorer, men även en äldre 6.6 liters 
6-cylindrig turboladdad DI dieselmotor ingick i provet. Belastningssekvensen för 
den senare framgår av tabell 1 nedan.  
 
Tabell 1  Lastpunkter i körcykel för 6.6 liters DI dieselmotor [5]. 
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Provet genomfördes med fyra olika bränslen, EU2000, RME30 (30 % RME i 
EU2000), RFD (MK1), och RFD/RME (30 % RME i MK1) med starttempera-
turerna -7oC, 0oC och normal rumstemperatur. Resultaten är sammanställda i 
nedanstående stapeldiagram. Som framgår av figurerna 13 och 14 ökar samliga 
reglerade emissioner utom NOx med minskande starttemperatur. Störst inflytande 
har temperaturen på PM-utsläppen. Vid en starttemperatur på -7oC är PM-
emissionerna 10 ggr högre än vid start vid rumstemperatur. Med tanke på att 
provmotorn var av äldre datum (80-tal) bör inte allt för långtgående slutsatser dras 
angående storleken av temperaturinflytandet, men trenden är säkert representativ 
för moderna motorer.  
 

 
Figur 13  Inflytande av starttemperatur på PM emissioner [5]. 
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Figur 14  Inflytande av starttemperatur på HC-, CO- och NOx-emissioner [5]. 
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1.3 Driftsvarm motor 
Motortemperaturen kontrolleras av kylvattentemperaturen som regleras via en 
termostat. Detta gäller även temperaturen av inkommande luft. Man kan därför 
utgå från att motorns arbetsförhållande efter uppvärmningen är relativt oberoende 
av omgivningstemperaturen. Det innebär att motorns specifika bränsleförbrukning 
och avgasutsläpp inte bör påverkas negativt av låga temperaturer. Variationer i 
luftfuktighet kan emellertid förekomma, vilket kan medföra skillnader i NOx-
utsläpp. 

Fordonets bränsleförbrukning påverkas emellertid av omgivningstempera-
turen. Luftmotståndet ökas linjärt med luftens densitet och rullmotståndet av 
däckens egenskaper som påverkas av temperaturen. Omgivningstemperaturen är 
också avgörande för behovet av att engagera motorns kylfläktar och fordonets 
komfortsystem.   
 
1.4 Modellering 
Tunga fordon används på ett sådant sätt att förbrukningsökningen i samband med 
uppvärmning spelar en mycket liten roll för den totala förbrukningen. Samma sak 
gäller avgasemissionerna. Höga avgasemissioner under start och uppvärmning har 
emellertid en mycket negativ inverkan lokalt.   

De modeller som har hittats i den studerade litteraturen bygger på anpassningar 
av empiriska data. Några fysikaliska modeller där de grundläggande mekanismer-
na för avvikelser i verkningsgrad och emissionsbildning beroende på låga motor-
temperaturer finns sannolikt inte. Orsaken, när det gäller tunga fordon, är troligen 
att dessa driftmoder har en försumbar inverkan på transportekonomin. En annan 
orsak är att eventuella problem lätt kan åtgärdas, t.ex. genom förvaring i 
varmgarage eller inkoppling av blockvärmare eller andra starthjälpmedel.  

Modellering av uppvärmningsförloppet hos motorer i dagens personbilar är 
sannolikt av större intresse för industrin eftersom avgaslagstiftningen kräver låga 
utsläpp redan från start. För att klara gällande emissionskrav måste motor-
styrningen optimeras så att katalysatorn så snabbt som möjligt når sin drifts-
temperatur.  

 
Figur 15  Extra bränsleförbrukning under uppvärmning som funktion av tid [6]. 
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I [6] presenteras en empirisk modell för beräkning av merförbrukning hos person-
bilsmotorer som funktion av starttemperaturen. Modellen är utvecklad för de 
driftsförhållanden som råder vid ECE R15-cykeln och kan därför inte anses vara 
generell. Som framgår av figur 5 ovan ges merförbrukningen för en personbils-
dieselmotor som funktion av tiden från start. De använda korrektionsuttrycken för 
de olika starttemperaturerna ges överst i figuren. Stapeldiagrammen i figuren 
anger den genomsnittliga merförbrukningen vid de två starttemperaturerna vid 
olika tidpunkter under uppvärmningen. Efter 500 sekunder är således merförbruk-
ningen ca 20 % vid en starttemperatur på -7oC. Det är intressant att notera att 
merförbrukningen vid -7oC endast är 7 % högre än merförbrukningen vid en start 
vid rumstemperatur.  

Den mest framkomliga vägen när det gäller att bestämma inflytandet av låga 
temperaturer på förbrukning och emissioner är sannolikt den som diskuteras i [3]. 
Det vill säga att man söker ett samband mellan ackumulerad värmeförlust och 
anpassningen av förbrukning och emissioner till de nivåer som råder vid drifts-
varm motor. Om man utgår från att uppvärmningen sker likformigt i motorn kan 
man utnyttja t.ex. kylvatten- eller oljetemperaturen som en indikator för tempera-
turnivån hos de komponenter som har störst inverkan på merförbrukning och mer-
emissioner under uppvärmningen. Sambandet mellan värmeförlust, kylvatten- 
eller oljetemperaturen och starttemperaturen kan sannolikt härledas utgående från 
motorns värmekapacitet och kunskap om hur värmeförlusten fördelas. När det 
gäller sambandet mellan vätsketemperaturen och merförbrukning och meremissio-
ner är man troligen utlämnad åt empiriska mätningar. Även om det är teoretiskt 
möjligt att beräkna effekter av låg inloppstemperatur, kalla väggar, ändrad spray-
bildning och antändning på förbränningsförlopp och emissionsbildning är det 
knappast rimligt att inkludera en sådan submodell i en fordonssimuleringsmodell. 
De CFD-modeller som skulle krävas har beräkningstider på flera veckor för ett 
enda motorvarv. Däremot kan avancerade modeller användas för att öka för-
ståelsen för de fenomen som är kopplade till randvillkoren för förbränning och 
förbränningsinitiering.   

Som en del av uppdraget för VTI har effekten av låga omgivningstemperaturer 
på smörjoljans viskositet och motorns mekaniska verkningsgrad studerats, se 
bilaga 1.  

Slutsatsen av denna studie är att en sänkning av motoroljetemperaturen med 
30oC från temperaturen vid driftsvarm motor, 85–90oC, under givna antaganden 
medför en förbrukningsökning med ca 5 %. Tack vare motorns termostatstyrda 
kylsystem nås emellertid oljans driftstemperatur relativt snabbt troligen efter 
10–15 minuter vid start vid låg temperatur.  
 
1.5 Inverkan av motortemperatur – sammanfattning   
Den främsta orsaken till ökad förbrukning och höjda emissioner vid start och upp-
värmning från låga temperaturer är sannolikt inflytandet på förbränningen. När 
motorn är kall sker förbränningen på ett ogynnsamt sätt vilket leder till ökade 
kemiska förluster i form av oförbränt bränsle, koloxid och partiklar. Under de 
första motorvarven efter start kan förbränningsgraden sjunka så lågt som till 80 % 
vilket medför mycket höga utsläpp och en ökning av förbrukningen med närmare 
20 %. Till effekten av den försämrade förbränningsverkningsgraden kommer 
effekten av temperaturen när det gäller motorn och transmissionens inre friktion. 
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Motorn måste med andra ord utveckla högre indikerad effekt för att kunna driva 
fordonet. 

Behovet av att modellera effekten av temperaturens inflytande på motorns 
verkningsgrad och emissioner är kopplat till hur fordonet används. Tunga 
transporter, typ fjärrtransporter, är oftast långvariga, vilket medför att start- och 
uppvärmningsfaserna är försumbara när det gäller fordonets totalekonomi. 
Fordonets egenskaper under start och uppvärmning kan emellertid ha mycket stort 
inflytande lokalt.  

När motorn är varmkörd är det yttertemperaturens inflytande på färdmotståndet 
som har inverkan på bränsleförbrukning och emissioner. Omgivningstemperaturen 
har även inflytande på behovet av effekt för drivning av fläktar och luftkondi-
tionering, vilket direkt påverkar fordonets bränsleförbrukning och emissioner.    
 
 
2 Hur skall ett klassificeringssystem för motor-

data, s.k. motormappar, vara uppbyggt för att 
medelmotorer skall kunna bildas baserat på 
uppmätta motormappar från flera motorer?   

Hur skall en medelmotor bildas baserat på uppmätta och klassificerade motor-
mappar? Vad som efterfrågas från LTH är efter vilka principer som en beräk-
ningsmodul för att generera motormappar för motor av viss typ och av viss storlek 
bör utformas. Dessa beräkningar skall baseras på uppmätta motormappar för visst 
antal motorer inom respektive klass enligt föregående punkt. Frågeställningen 
omfattar både teoretisk grund och hur denna skall omsättas i en praktiskt 
användbar metod. 

  Den första frågan i detta sammanhang är, om resultaten av beräkningar 
baserade på ”medelmotorer” kan ge den precision som VTI kräver. Detta kan 
fastställas genom att jämföra beräkningar baserade på ”medelmotorer” med 
medelvärden av resultat från beräkningar med de enskilda motorer som utgör 
underlaget för ”medelmotorn”. Nästa fråga är om de transientkorrektioner som är 
nödvändiga för de enskilda motorerna kan medelvärdesbildas så att medelvärdet 
är representativt för ”medelmotorn”.  

Två motorer är för närvarande utvärderade av undertecknad, en MAN-motor 
och en DAF-motor. Genom anpassning av koden kan ytterligare två motorer 
(Volvo och Scania) inkluderas varvid underlaget är acceptabelt för att bilda en 
”medelmotor”. Möjligheten att bilda en ”medeltransient”korrektion med avseende 
på CO kan också utredas.  

Under förutsättning att ”medelmotor”principen visar sig användbar och att den 
ger tillräckligt hög noggrannhet studeras olika metoder att klassificera motorer. 
Ett exempel på klassificeringsprincip ges nedan. 

De motorparametrar som sannolikt har störst inflytande på motorns egenskaper 
när det gäller bränsleförbrukning och emissioner är motorns maximala medeltryck 
BMEP (definierar graden av överladdning), högsta varvtal, cylinderdeplacement, 
insprutningsutrustning (PDE eller Common Rail), eventuell EGR, EU-nivå och 
eventuellt avgasreningssystem. Effektklasser kan vara vilseledande eftersom 
samma effekt kan uppnås på olika sätt, t.ex. genom val av cylinderantal, motor-
varv, överladdning eller turbokompound. Behovet av transientkorrektion är 
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dessutom direkt kopplat till graden av överladdning (BMEP) och inte direkt till 
motorns maximala effekt eller vridmoment. 

Utvecklingen av ett klassificeringssystem bör inledas med en statistisk analys 
av hur de olika parametrarna ovan korrelerar till uppmätta förbruknings- och 
emissionskarakteristiska under statiska och transienta prov. Avsikten är att hitta 
ett begränsat antal storheter som kan användas för att definiera en klass av 
motorer. Möjligen kan motorer i samma effektklass visa sig ha så många 
gemensamma drag när det gäller motorkonstruktionen att ett klassificeringssystem 
baserat på prestanda är naturligt.   
 
 
3 Vilket inflytande kan bränslets fysikaliska och 

kemiska egenskaper enligt tillgänglig teori 
förväntas ha på motoregenskaper och på 
utsläpp? Efter vilka principer skall ett sådant 
inflytande modelleras?  

Bränsles fysikaliska egenskaper, densitet, viskositet, elasticitet, förångningsegen-
skaper etc., påverkar insprutningsförloppet, atomiseringen och bränsle/luftpre-
pareringen. Bränslets kemiska egenskaper, t.ex. stökiometri, energiinnehåll, väte-
/kolförhållande, molekylstrukturer, självantändningsegenskaper (cetantal) m.m., 
påverkar antändningsprocessen, förbränningen, energifrigörelsen och emissions-
bildningen. 

Teoribildning och modellering av sprayer och sprayförbränning är ett av de 
mest angelägna områdena inom dieselforskningen och en akilleshäl när det gäller 
avancerade modeller (CFD). Det är därför inte möjligt att idag ge en entydig och 
samlad bild av de ingående fenomenen. Däremot är det möjligt att formulera 
ingenjörsmässiga uttryck för inflytelsen av variationer i energidensitet, molekyl-
struktur och cetantal. En bra referens i sammanhanget är Owen. K. och Coley, T. 
”Automotive Fuels Handbook”. Society of Automotive Engineers Inc. 1990. 
ISBN 1-56091-064-X. 
 
 
4 Vilket inflytande har meteorologiska faktorer 

på motoregenskaper och på utsläpp enligt 
tillgänglig teori? Hur ska detta inflytande 
modelleras?  

När det gäller meteorologiska faktorer, förutom temperatur som behandlas ovan, 
är det främst luftfuktigheten som påverkar motoregenskaper och emissions-
bildning. Hög luftfuktighet kan öka fyllnadsgraden och därmed den tillgängliga 
luftmassan i cylindern. I avancerade motorer med direkta eller indirekta sensorer 
för luftfuktighet skulle detta kunna utnyttjas för att höja motoreffekten. 
Luftfuktigheten har ett stort inflytande på kväveoxidbildningen och uttryck för 
denna påverkan används rutinmässigt i motorlaboratorier.  
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5 Transientkorrektioner för olika klasser av 
dieselmotorer 

Vad som skall utvecklas av LTH är en kalibrerad modell för korrektion av 
bränsleförbrukning och avgasemissioner som funktion av storlek på varvtals- och 
momentförändring. Modellen kan preciseras ytterligare enligt följande: 
 
• en struktur som gör det meningsfullt att korrigera för enskilda arbetspunkter 

dvs. för visst varvtal och vridmoment 
• korrektioner som appliceras på förbruknings- och emissionsvärden beräknade 

med kvasistationära modeller 
• korrektioner skall kunna göras av följande ämnen: HC; CO; NOx; PM; CO2 

och bränsle 
• korrektionerna bör om möjligt vara rensade från inverkan av osäkerheter i mät-

data för de stationära motormapparna och för transientmätningar 
• korrektionerna skall så långt som möjligt ges teoretiska förklaringar 
 
Föregående punkt baseras på tillgängliga mätdata inom COST346. Kalibre-
ringen avgränsas till vad som är möjligt att genomföra baserat på dataunderlag 
tillgängliga inom COST346. 
 
Detta är det område som hittills varit i fokus för LTH:s arbete. En statustapport 
återfinns i bilaga 2. Arbetet har hittills omfattat två motorer. Dessa motorer, en 
MAN- och en DAF-motor, visar likartade beteenden under transienta förlopp. 
Hittills har inget arbete utförts för att generalisera korrektionsmetoderna för olika 
klasser av dieselmotorer. För att detta ska vara meningsfullt måste man först 
utveckla ett klassificeringssystem som gör det möjligt att samla motorer med 
likartade transientbeteenden i samma klass, se ovan.  

Formuleringen ”…struktur som gör det meningsfullt att korrigera för enskilda 
arbetspunkter…” i första punktsatsen bör förtydligas. Vad är kriteriet för 
”meningsfullt” i detta samanhang.  

När det gäller korrektioner, se punktsats 2, kan de ske i varje beräkningssteg 
eller för det summerade resultatet för en kvasistationär beräkning.  

I den omfattning som underlag finns för att bestämma osäkerheter i mätdata, 
dvs. resultat från upprepade prov, är det i princip möjligt att bestämma osäker-
heten i beräkningsresultaten. Däremot är det knappast möjligt att ”rensa” från 
inverkan. Det förutsätter att orsaken till osäkerheten är känd och kan utnyttjas i 
beräkningarna, vilken skulle innebära att det inte är en osäkerhet.   

Genom det arbete som hittills utförts har det kunnat fastställas att den främsta 
orsaken till avvikelser mellan kvasistationära beräkningar och mätningar under 
transienta betingelser är turboaggregatets beteende. Det är lätt att visa de generella 
mekanismerna, men kan vara svårare att applicera dem på enskilda fall där under-
laget när det gäller turboaggregaten är bristfälligt. Detta gäller i synnerhet om man 
arbetar med ”medelmotorer” där det sannolikt är mycket svårt att definiera ett 
”medelturboaggregat”. 

Det hittills utförda arbetet har resulterat i tre metoder för transientkorrigeringar. 
Nästa steg är att praktisera dessa metoder för fler motorindivider för att senare 
förhoppningsvis kunna generalisera metoden för lämpliga klasser av motorer.  
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8 Bilaga 1 
 
Motortemperaturens inflytande på motorns mekaniska 
verkningsgrad.  
  
1 Inledning 
 
Den direkta effekten av (motor)temperaturen på bränsleförbrukning och emissio-
ner är inverkan av smörjoljans viskositet (som påverkar motorns inre förluster) 
inloppluftens och förbränningsrummets temperatur (som påverkar antändnings-
egenskaperna, förbränningstemperatur och motorns fyllnadsgrad), bränslets 
temperatur (vilken påverkar densiteten, viskositet och antändningsegenskaperna) 
samt temperaturen hos en eventuell katalysator (som påverkar reningens 
effektivitet). Temperaturen påverkar även verkningsgraden hos transmissionen, 
vilken i sin tur påverkar effektbehovet och härigenom bränsleförbrukning och 
emissioner.  

I denna bilaga diskuteras motortemperaturens inflytande på motorns friktions-
förluster.  
 
2 Definition av begreppet MEP 
 
2.1 IMEP 
 
Ett vanligt sätt att beskriva en motors belastningsförhållande är att ange medel-
trycket i cylindern under de fyra takterna. Det indikerade medeltrycket IMEP 
(Indikated Mean Effective Pressure) beräknas mest exakt utgående från cylinder-
trycksmätningar.   
 

DV
pdV

IMEP ∫=   Ekv. 1  

 
där  IMEP = [Pa] 

p = cylindertrycket [Pa] 
 dV = Volymändring [m3] 
 VD = Slagvolymen [m3]  
 
 
IMEP beräknad enligt ovanstående ekvation för enbart kompressions- och 
expansionstakterna kallas IMEPg (g för gross). IMEP beräknad över alla takterna 
kallas IMEPn (n för net), vilket är det medeltryck som normalt förknippas med 
IMEP.  
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2.2 PMEP 
 
Medeltrycket för det indikerade arbete som utförs under gasväxlingen, dvs. pump-
arbetet, kan uttryckas som differensen mellan IMEPg och IMEPn. Detta medel-
tryck kallas PMEP, dvs pumpmedeltrycket: 
 

ng IMEPIMEPPMEP −=        Ekv. 2  
 

2.3 BMEP 
 
Medeltryck kan även beräknas utgående från motorns axelarbete. BMEP, Break 
Mean Effective Pressure, beräknas på följande sätt för en fyrtaktsmotor: 
 
 

2
NV

PeBMEP
D

=     Ekv. 3  

 
där BMEP = [Pa] 

Pe =Axeleffekt [W] 
 N =Motorvarval [rad/s] 
 
 
Vid beräkning av BMEP utgående från vridmomentet används följande ekvation: 
 

DV
MBMEP π4

=       Ekv. 4  

 
där  M = Vridmoment [Nm] 
 
 
Ekvation 4 kan efter omstuvning användas för att beräkna motorns vridmoment. 
Med känt vridmoment kan motoreffekten beräknas för ett givet varvtal.   
  
2.4 FMEP 
 
Differensen mellan IMEP och BMEP är förlusten av medeltryck från cylindern till 
utgående axel. Denna förlust är beroende av vilka aggregat som är kopplade till 
axeln. Normalt förutses att enbart de aggregat som är nödvändiga för motorns 
funktion belastar utgående axel. Dessa är ventilmekanismen, insprutningspumpen, 
vattenpumpen, oljepumpen. Till dessa förluster kommer motorns inre förluster, 
dvs. gasväxlingsförluster och friktion. Motorns sammanlagda mekaniska förluster, 
uttryckta som medeltryck, är: 
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BMEPIMEPFMEP −=          Ekv. 5 
 

där  FMEP är friktionsmedeltrycket [Pa] 
 
Friktionsmedeltrycket är således sammansatt av ett antal deltryck: 
 

AMEPPMEPMMEPFMEP ++=    Ekv. 6   
 
där   MMEP  Representerar det rena friktionsarbetet 
 PMEP Representerar gasväxlingsarbetet 
 AMEP Representerar hjälpapparaternas arbete 
 
De olika deltrycken kan beräknas med uttryck från litteraturen. För bestämning av 
MMEP krävs indata rörande motordimensioner, vevrörelsesamband, friktions-
koefficienter och smörjning. Allt friktionsarbete är kopplat till smörjningen. 
Under vissa betingelser (t.ex. i samband med start när oljetrycket är noll eller lågt) 
uppstår metallisk kontakt mellan ytor. När en oljefilm bildats mellan ytorna är 
friktionsarbetet kopplat till oljans egenskaper. 

PMEP kan beräknas utgående från cylindertrycksmätningar och AMEP via 
data om hjälpapparaternas effektbehov. I överladdade dieselmotorer är PMEP inte 
sällan negativt, dvs. inloppstrycket är högre än avgasmottrycket.  
 
Motorns mekaniska verkningsgrad beräknas enligt: 
 

IMEP
BMEP

mech =η                     Ekv. 6 

 
där  ηmech   = mekanisk verkningsgrad [-] 
 
I litteraturen förekommer olika empiriska uttryck för att beräkna FMEP. Nedan 
ges några exempel: 
 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

2

1000
05.0

1000
15.097.051 RPMRPMeFMEP   Ekv. 7  

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+= p

peFMEP ν~162.0
200

137.051 max   Ekv. 8 

 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

1000
294.0

60
061.051 max RPMpeFMEP   Ekv. 9 

 
 

( RPMrpeFMEP )××++= 086.15.079.1331 max   Ekv. 10 
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där  FMEP = [Pa] 
 RPM = Varv per minut [RPM] 
 pmax = Maximalt cylindertryck [bar] 
                      pν~  = Kolvens medelhastighet [m/s] 
 r = Vevradien [m] 
 
Ekvationerna 7–9 är hämtade från [1 och 3]. Ekvation 10 härrör från [2]. 
 
2.4.1 Uppmätning av FMEP 
 
Åtskilliga experiment har genomförts för att bestämma en motors friktions-
medeltryck. Nedan ges några exempel, hämtade från några standardverk, av 
resultat från sådana mätningar. I första figuren visas resultat från prov med 
ottomotorer.   
 
 

 
 

 
Figur 1  FMEP för ottomotorer som funktion av varvtal. B=cylinderdiam. 
L=slaglängd [3]. 

 
Som framgår ökar FMEP kraftigt med varvtalet. Kurvan i figur 1 utgör basen för 
ekvation 7 ovan.  

Varvtalsomfånget för tyngre dieselmotorer är betydligt mindre än för ottomotor 
för personbilar. Det innebär att FMEP varierar mindre inom motorns arbets-
område. Detta framgår av figur 2.  
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Figur 2  FMEP för tung dieselmotor som funktion av varvtal [3]. 
 
Ytterligare ett exempel på FMEP data relevanta för dieselmotorer visas i figur 3 
[3].  
 

 
 

Figur 3  FMEP för dieselmotor med olika cylinderdiametrar som funktion av 
varvtal [3]. 

 
 
där  1 psi =6.894757e3 [Pa] 
 1 ft/min =5.08e-3 [m/s] avser kolvmedelhastigheten.  
 
FMEP för den kompletta motorn varierar mellan 16 och 28 psi, vilket motsvarar 
ca 100 – 200 kPa.   
 
Svagheten i de data som presenteras i figur 1 och 3 är att de härrör från prov där 
motorn drivs utan förbränning. Det innebär att kolv-, kolvrings- och vevmeka-
nismens friktionsförluster underskattas. Å andra sidan är oljetemperaturen lägre 
vilket ger en högre viskositet och därmed ökade förluster. Vilken faktor som är 
dimensionerande går inte att utläsa i den studerade litteraturen. I figur 2 finns 
emellertid en linje som uppges illustrera FMEP vid verklig drift. 
 

VTI notat 28-2005  



Bilaga 1 
Sid 6 (13) 

Det förefaller som om motorer med ett relativt litet varvtalsomfång, t.ex. tyngre 
dieselmotorer, har ett nära linjärt förhållande. Motorer med större varvtalsomfång, 
t.ex. personbilsmotorer, visar ett mer kvadratiskt varvtalsberoende – sannolikt på 
grund de av ökande masskrafterna i kolvrörelsen 
 
2.4.2 FMEP fördelad på komponenter och komponentgrupper 
 
Som underlag för uppskattningar av de enskilda komponenterna och komponent-
gruppernas inflytande på FMEP genomförs s.k. ”Brake down” mätningar där vrid-
momentet vid bogsering bestäms för olika grader av demontering. Nedan ges 
några exempel på resultat från sådan mätningar.  
 

 

 
Figur 4  FMEP för otto (a) och DI dieselmotorer (b) fördelad på olika motor-
komponenter som funktion av varvtal [3].   
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Figur 2 a, dvs. mätresultaten för en ottomotor, innehåller uppenbarligen inte 
PMEP. Ytterligare exempel på friktionsbidragen från de olika motorkompo-
nenterna ges i figur 3 nedan.  

 
 
Figur 5  Fördelning av friktionseffekten på olika komponenter [1]. 
 
Linje 1 i figur 5 visar friktionseffekten som funktion av motorvarvtalet för en 
komplett ottomotor med en slagvolym på 1,0 liter. Mätningarna är utförda med 
en olja med viskositeten SAE 30 och vattentemperaturen 80oC.  
 
Linje 2 visar bogsereffekten när stötstängerna till ventilerna är borttagna, dvs. när 
ventilmekanismen är inaktiverad och ventilerna stängda. Skillnaden mellan linje 1 
och linje 2 är således motorns gasväxlingseffekt som definitionsmässigt är en del 
av friktionseffekten.  
 
Linje 3 visar bogsereffekten när stötstängerna är borttagna och topplocket är 
upplyft. Motorn utför således inget gasväxlingsarbete och ventilmekanismen är 
inaktiv.  
 
Linje 4 visar bogsereffekten med upplyft topplock, men med stötstängerna 
(troligen förlängda) på plats. Differensen mellan linje 4 och 3 utgör således effekt-
behovet för ventilmekanismen när ventilerna inte är tryckbelastade.   
 
Linje 5 visar bogsereffekten när stötstängerna är borttagna, topplocket upplyft och 
den övre kolvringen borttagen. 
 
Linje 6 visar samma som Linje 5, men med ytterligare en kolvring borttagen. 
 
Linje 7 visar samma som Linje 6, men med oljeringen borttagen.  
 
Linje 8 visar samma som linje 3, men med alla kolvar och vevstakar borttagna.  
 
Linje 9 visar bogsereffekten för enbart vevaxeln, dvs. utan drivning av 
oljepumpen.  
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3 Motorns temperaturberoende mekaniska för-

luster 
 
De komponenter vars friktionsförluster direkt påverkas av motorns temperatur är 
de som är hydrostatiskt och hydrodynamiskt smorda. Förlusterna styrs i dessa fall 
till stor del av oljans viskositet. Om man bortser från ventilmekanismen utgör 
bogserarbetet för de oljesmorda komponenterna ungefär hälften av det totala 
friktionsarbetet. I figur 4 illustreras friktionseffekterna för dessa komponenter av 
Linje 3.  
 
Motståndet mot en relativrörelse i ett hydrodynamiskt lager bestäms av 
skjuvspänningen som i sin tur är en funktion av hastighetsgradienten i spalten och 
oljans viskositet.  
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

dy
dvµτ      Ekv. 11 

 
där τ = Skjuvspänning [N/m2] 

dv/dy  = Hastighetsgradienten i oljefilmen [(m/s)/m = 1/s] 
 µ = Oljans dynamiska viskositet.  [kg/ms]  
   
Vid sidan om den dynamiska viskositeten används den s.k. kinematiska visko-
siteteten som är lika med den dynamiska viskositeten (v) delad med densiteten, 
dvs. v = µ/ρ [m2/s].  
 
Ekvation 11 visar att skjuvkraften i en oljefilm är propotionell mot oljans visko-
sitet och hastighetsgradienten i oljefilmen. Det innebär att MMEP bör öka linjärt 
med varvtalet. FMEPs varvatalsberoende styrs förutom av MMEP av varvtalsin-
flytandet hos PMEP och AMEP.  
 
Som framgår av ekvation 11 är skjuvspänningen i oljefilmen linjärt kopplad till 
den dynamiska viskositeten. Nästa steg i uppskattningen av den temperatur-
beroende friktionsförlusten är därför att beskriva hur viskositeten är kopplad till 
temperaturen. Ett sådant samband ges av figur 6. 
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Figur 6  Viskositetens temperaturberoende [2]. 
 
Som framgår av figur 6 är temperaturinflytandet på viskositeten mycket stort. 
SAE 10W-olja har vid 100oC en kinematisk viskositet på ca 5 mm2/s (cSt). Vid 
-18oC är viskositeten drygt 1 000 mm2/s. Om man antar att densiteten är ungefär 
oförändrad ökar således de viskositetsberoende friktionsförlusterna med en faktor 
200.   
 
Överslagsberäkning 
FMEP för en dieselmotor är enligt figur 2 mellan 50 och 150 kPa beroende på 
varvtalet. Antag att 50 % av friktionsmedeltrycket är direkt kopplat till oljans 
viskositet och ökar FMEP med ca 100,5 ggr vid -18oC om man utgår från värdet 
vid 100oC. Det innebär att det vid tomgångsvarv skulle krävas ett IMEP på 100,5 
x 50 = 5 000 kPa = 52.5 bar för att motorn överhuvudtaget skulle gå runt. IMEP 
för en modern överladdad tung dieselmotor är 20–25 bar. Det innebär att motorn 
vid -18oC inte skulle kunna driva sig själv. Detta är naturligtvis orimligt, vilket 
innebär att de temperaturberoende förlusterna måste vara mindre.  
 
Med antagandet att 5 % av friktionsförlusten kan tillskrivas oljans viskositet 
skulle det krävas ett IMEP på 5.5 bar (1e-2*50 x (0.95 + 0.05*200) vid tomgång 
och 16.5 bar vid maximala varvtalet för att driva motorn när smörjoljan är -18oC. 
Det resultatet verkar rimligare.  
 
Om vi antar att en uppvärmd motor vid medelvarv och maximal last har en 
verkningsgrad på 45 %, IMEP = 20 bar och en mekanisk verkningsgrad på 95 % 
blir BMEP=19 bar och FMEP=1 bar. Vid en kallstart vid -18oC blir, med 
ovanstående antagande, FMEP=11 bar (1e-2*100 x (0.95 + 0.05*200) bar, 
BMEP=9 bar och den mekaniska verkningsgraden 45 %. Verkningsgraden skalas 
i förhållande till relativa förändringen av den mekaniska verkningsgraden och blir 
21 %. 
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För att testa rimligheten i ett alternativt antagande att 5 % av motorns friktions-
förluster kan hänföras till oljan, viskositet, genomförs en analys av mätdata från 
en motor körd med oljor av med olika viskositet. I figur 7 visas specifik bränsle-
förbrukning hos en dieselmotor som funktion av BMEP för oljor med olika 
viskositet. Vid det högsta medeltrycket, 7 bar, ger oljan med högsta viskositeten 
(SAE 30) ungefär 3 % högre förbrukning än oljan med den lägre viskositeten 
(SAE 10W). Vid BMEP=2.5 bar är förbrukningsökningen ca 4 %. Den lilla skill-
naden i förbrukningsökning mellan hög och låg last visar att den viskositets-
beroende delen av FMEP är lastberoende, dvs. inte bara beroende av varvtalet. 
 

 
 
Figur 7  Inflytande av BMEP och smörjoljans viskositet på motorns specifika 
bränsleförbrukning. Motorns slagvolym är 10 liter. Oljetemperaturen 85oC [2]. 
 
Om man tar fasta på att oljetemperaturen vid de prov som redovisas i figur 7 var 
85oC, motsvarar viskositetsökningen från SAE 10 W till SAE 30 en temperatur-
sänkning för SAE 10W oljan med ca 30oC, dvs. till 55oC. Se figur 7, vilken är 
samma som figur 6 med tillägg för hjälplinjer. 

 

 
Figur 8  Viskositetens temperaturberoende [2]. 

 
Enligt avläsning i figur 8 ökar viskositeten från ca 7 cSt till 18 cSt för SAE 10W 
när temperaturen sänks med 30oC. Det innebär att den relativa ökningen är 
18/7=2.6 ggr.  
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FMEP vid det aktuella varvtalet (1 700 rpm) ungefär 100 kPa (1 bar), se figur 2. 
Det innebär att den mekaniska verkningsgraden vid högsta lasten i figur 7 är 
100 x (7/(7+1)) = 87.5 %. Under antagandet att 5 % av FMEP är linjärt beroende 
av oljans viskositet ökar FMEP i det aktuella fallet med faktorn (95 x 1+5 x 
2.6)/100=1.08. FMEP vid 55oC med SAE 10W olja blir således 1.08 bar. Den 
mekaniska verkningsgraden blir (100 x (7/(7+1.08))=86.63 %. Under förutsätt-
ning att energifrigörelsen är konstant minskar motorns verkningsgrad med 100 x 
(1-86.63/87.5)= 1 %. Det är betydligt lägre än de 3 % som kan avläsas i figur 7. 
En förklaring är att FMEP är högre än det antagna värdet 1 bar. Om man utgår 
från FMEP=2 bar blir verkningsgradssänkningen 1.6 %.  
 
Det förefaller som om den viskositetsberoende delen av FMEP är större än 5 % 
även om högre värden ger orimliga friktionsförluster vid mycket låga tempera-
turer. Det är därför troligt att sambandet mellan oljetemperatur och FMEP inte är 
linjärt. Det ligger emellertid utanför ramen för denna studie att fördjupa analysen 
vidare. 
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5 Frågor och svar 
5.1 Finns det någon teoretisk grund för att uttrycken är olika för Otto- och Diesel-
motor? 
 
Dieselmotorer har mindre pumpförluster och har i allmänhet ett lägre 
varvtalsomfång än Otto-motorer.  
 
5.2 Anser du att någon av ekvationerna 7–10 är bättre att använda än de andra? 
Om ingen skillnad kan man ju välja den som är lättast att hitta indata till? 
 
Ekvationerna är kurvanpassningar till mätdata. Det gäller därför att välja en 
ekvation vars ursprung är mätningar på en motor av samma typ som den man vill 
beräkna. När det gäller motorer inom COST 346 skulle jag nog använda en egen 
kurvanpassning till ”fired” linjen i figur 2. Inom COST 346 kan vi inte använda 
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ekvationer som är baserade på cylindertrycksmätningar eftersom inga sådana är 
utförda.  
 
 
5.3 Två olika dimensioner på tryck i ekv. 8–10? 
 
Ekvationerna är ursprungligen skrivna för att ge FMEP i bar. Jag har gjort om 
trycket till Pa genom faktorn 1e5. Som formlerna är skrivna nu ska maxtrycket ges 
i bar.  
 
5.4 Hur får man tag i värden på pmax, pν~  och r? 
 
pmax  får man ur cylindertrycksmätningar. pν~  och r ges av slagländen (=2 x r) och 
varvtalet. Kolven rör sig 2 slagländer per varv.  
 
5.5 Hur skall skillnaderna mellan formlerna tolkas? 
 
Formlerna är baserade på mätningar från olika motorer av olika storlekar och 
med olika varvtalsomfång.  
 
5.6 Kan man ur figur 1 dra några slutsatser om betydelsen av B, L och Vd? 
 
Det förefaller som om FMEP för de uppmätta Ottomotorerna är relativt 
oberoende av motorns huvuddimensioner.  
 
5.7 I figur 2 finns risk för att man har olika oljetemp. för fired och övrigt men det 
är inte säkert. Möjligheterna till användbara slutsatser vore mycket större om 
oljetemp. vore lika för alternativen? 
 
Det håller jag med om, men skillnaden är så liten så att vid överslagsberäkningar 
spelar en liten roll. Vid det högsta varvtalet är ”fired” FMEP något högre än 
”motored” FMEP.  
 
5.8 I figur 2 ligger Engine fired under släpkurvan. Vilken slutsats kan man dra av 
detta? 
 
Det beror sannolikt på skillnader i oljetemperaturen. Vid högre varvtal ligger 
emellertid fired punkterna över släppunkterna.  
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5.9 Under figur 3 står det att variationen är i intervallet 100–200 kPa? 
 
Olika motorer – jag tror att figur 2 visar resultat från modernare motorer. 
 
5.10 Varför det stora steget från 50 till 5 %? Är inte FMEP upp till 20–25 bar 
möjligt? 
 
En modern dieselmotor har ett BMEP på 20–25 bar. Det innebär att knappt skulle 
kunna gå runt ens på fullast om FMEP vore lika högt.  
 
5.11 Angående figur 7. Här fick jag problem. Liten skillnad mellan kurvorna i 
stort sett oberoende av last men du skriver ”visar att den viskositetsberoende delen 
av FMEP är lastberoende”? 
 
Om den viskositetsberoende delen av FMEP vore oberoende av lasten skulle 
inflytande av den viskositetsberoende delen på verkningsgraden öka med 
minskande last, dvs. den specifika bränsleförbrukningen skulle öka mer med kall 
olja än med varm när lasten minskas.  
 
5.12 Du kan inte säga något om övriga förluster vid kallstart så att man kan få en 
uppfattning om den totala storleksordningen på kallstarteffekter för 
dieselmotorer? 
 
Förutom motorns oljeviskositetsberoende förluster vid kallstart, påverkar start-
temperaturen fasningen av förbränningen (tändfördröjning) och förbrännings-
verkningsgraden. Båda effekterna ger en ökad förbrukning och en ökning av de 
bränslerelaterade emissionerna (HC, CO och PM). Insprutningspumpens arbete 
ökar i och med att bränslets viskositet ökar. Låg temperatur ger dessutom ökade 
transmissionsförluster.  
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1. Background 
 
Sweden has taken part of the European COST 346 program. Part of the objective 
of this program is to develop models for predicting fuel consumption and 
emission from heavy-duty vehicles. Such models consist of two parts. The vehicle 
simulations part is directed to defining the operating conditions for the engine by 
using vehicle, road and driving condition data. The second part, i.e. the engine 
part, is aimed at determining the environmental impact and energy use of the 
vehicle.  
 
The work at Lund Institute has been going on since the middle of August 2001 at 
part time (12.5%). So far it has been focused on the engine part of the model. The 
work has performed by Dr. Rolf Egnell who, beside the modelling work, has 
attended four meetings within COST 346 and one within Artemis. Presentations 
have been made at four occasions.  A summary of all presentations are found in 
the separate document: Egnell R. “Simulation of diesel engines during transient 
conditions – presentations” Lund 2004-12-31.  
 

2. Combustion and emission formation in diesel 
engines 

 
After a short ignition delay the energy release starts with rich premixed burning 
involving a small portion of the totally supplied fuel. This type of burning is 
replaced by diffusive type combustion, which according to the latest findings, is 
continuously preceded by rich premixed combustion. Large amounts of soot and 
CO are formed due to this rich combustion. Some of these species are oxidized in 
the thin close to stoichiometric diffusive flame, but the dominating portion is 
consumed during reactions involving the excess air due to large scale mixing 
during the expansion stroke. NOx is formed at the lean side of diffusive flame. 
Opposed to the soot and CO case, the NOx reactions are frozen early during the 
expansion stroke and not affected by the dilution by excess air.  
 
Two sources of hydrocarbon emissions are known. One is fuel dripping off the 
fuel nozzle after the end of injection. The other is fuel mixed with air until the 
mixture is so lean that it would not be ignited (overleaning).   
 
Particulate matter (PM) consists mainly of soot that is formed during the rich 
premixed combustion preceding the diffusive combustion. The mechanism is that 
larger fuel molecules are broken down into smaller pieces which are forming 
poly-aromatic (PAH) molecules that are precursors to the formation of solid 
carbon, i.e. soot. The soot formed during the premixed combustion is, to a great 
extent, oxidized during the diffusive combustion during after the fuel injection. 
Dimensioning parameters for soot oxidation are the temperature and the 
concentration of oxygen. Hence, soot oxidation is promoted by high global 
lambda and early fuel injection. 
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3. Possible effects of changes of boundary conditions 

 
The objective of looking closely into the combustion process is to determine how 
changes of the boundary conditions, due to rapid load and speed changes, will 
affect emission formation and fuel consumption.  It is found that changes of the 
air/fuel ratio due to the dynamics of the turbocharger is a likely reason for 
deviation, compared to static conditions, on CO, HC and possibly PM emissions. 
Thus, in order to use static data to calculate dynamic emissions, some kind of 
dynamic model of the turbocharger has to be included. Such a model would be 
capable of determining the actual air/fuel ratio, which could be used to recalculate 
static data for dynamic situations.  
 
In order to prevent excessive smoke (soot) emissions the engine control does not 
allow engine operation at air/fuel ratio below a given threshold value. By 
calculating the actual air/fuel ratio during a transient the maxim torque available 
at every situation could be estimated. During very rapid load increases the 
maximum torque given by the static map could not be achieved due to the 
limitations of the fuel supply to avoid smoke emissions.       
 
 

4. Interpolation techniques 
 
Static data available in COST 346 gives information of fuel consumption and 
emissions in a comparatively limited number of load points. In order to use this 
data when simulating a load/speed trajectory, data must be interpolated from the 
static input data. The way this interpolation is performed has an impact on the end 
result. Some examples of calculated dynamic emissions with different 
interpolation methods were shown at the Capri meeting 2001. The best results are 
achieved with linear interpolation. The work done so far has revealed that errors 
or missing data points in the interpolations process could have a detrimental effect 
on the end result. Hence, it is important that a finite number of fuel flow and 
emission flow could be calculated for each combination of speed and load during 
an engine cycle. The experienced shortcomings in this respect are due to the fact 
that some data has to be extrapolated from measured data.  It is also found that the 
interpolation process fails at certain conditions. The problems with interpolation 
and extrapolations are presently being analyzed by a PhD student at Lund Institute 
of Technology.   
 
Although it has been shown that the dominating masses of fuel and emissions 
consumed and emitted during a cycle are found in load areas where interpolated 
data are available, the lack of data on the borders prevent derivatives to be 
formed. Derivatives and history information are necessary when studying 
transient effects.  
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5. Quasi-static engine simulation.  
 
So far data from a MAN and a DAF engine have been evaluated for 27 transient 
test cycles. It has been found that quasi-stationary calculations, without correction 
for dynamic effects, give very good results for fuel consumption and NOx 
emissions. However, CO and PM emissions are underestimated and HC 
overestimated. Thus, it is concluded that a dynamic correction is necessary for 
these substances. The measured data consists of accumulated fuel consumption 
and emissions given as kg or grams per cycle and on line, time synchronized 
measurements of the flows of fuel and emissions except for PM.  
 
As no online measurements were performed for PM on the studied engines, i.e. 
MAN and DAF engines, it has not been possible to develop a correction algorithm 
for this substance during each step time step of the test cycle in question. 
However, the ratio between calculated and measured accumulated mass of PM 
and CO shows a very similar trend. Hence the work was concentrated on finding a 
correction function for CO and then applying it on PM while considering the 
relationship between accumulated CO and PM ratio.   
 
It should be mentioned that when this text is written, there are on line 
measurements on PM available within the Cost346 project, but they were not at 
hand when the work reported here was initiated.  
 

6. Influence of global lambda  
 
An idea of the impact of variation of air/fuel ratio during dynamic conditions is 
found by studying the effects of lambda (normalized air/fuel ratio) at stationary 
conditions. It can be seen that lowering lambda from about 1.5 – 2.0 drastically 
increases CO emissions given as emissions index (g/kg fuel), probably due to lack 
of oxygen for oxidation. Increasing lambda from that point also increases CO. 
This increase is believed to be due to reduction of the temperature of the 
combustion gases during the expansion. HC-emissions are steadily increasing 
with lambda. This is probably due to over-leaning and reduced temperature.  The 
very clear relations between global lambda and CO, PM an HC-emissions (given 
as emission index), despite the load, have not, according to the knowledge of the 
author, been presented before.   
 
The consequence of this finding, if applicable on transient conditions, is that CO 
and PM would increase compared to static measurements, when the load is 
increased faster than the turbocharger is able to react. During fast reduction of 
load the turbocharger is not capable of reducing its speed and more air than found 
during static conditions is supplied to the engine giving higher CO, PM and HC-
emissions.    
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7. Mechanistic approach for transient correction 
 
By comparing the lambda values from static and dynamic load conditions, support 
is found for the idea that the dynamics of the turbocharger and air supply is one of 
the major reasons for changes of the combustion boundary conditions during fast 
speed and load changes.  
 
The basic ideas of the mechanistic approach are: 
 

1. The relations between lambda and CO (and PM) emissions found at steady 
state measurements are also valid at transient conditions.  

2. The lambda during a transient could be found by assuming the air supplied 
at a given time is represented by the “static” air flow some (delay)time 
earlier. The fuel flow at the given time is the fuel flow found in the fuel 
flow map.  

3. The “static” CO emission at the time step in question is corrected by the 
ratio of CO emissions at the “dynamic” lambda and the “static” lambda 
using the relation found in sentence (1) above.   

 
The main work during the last two years (about 12 weeks) has been focused on 
finding an algorithm to determine the delay time to be used in the mechanistic 
model. An inverse model was developed using both calculated and measured CO 
emissions to determine what the delay time should be at every time step. The 
relation between the determined delay time and other parameters like power, 
torque, speed, fuel flow, static CO flow, static lambda and their derivatives and 
relative derivatives at the time step in question and at earlier time steps was 
studied by using non linear regression analysis.  
 
Although the error using the mechanistic approach was within +/- 20% it was 
concluded that the model was too complicated and needed detailed information on 
the specific engine in order to be improved further. One of the main reasons way 
the mechanistic approach did not give a better result was that the method relies on 
the knowledge of the history of the transient. Thus, if one data point in the time 
window considered is missing, no correction for the time step in question could be 
made. It was found that during a typical transient, history data was missing very 
frequently do to shortcomings in the interpolation and extrapolation routines used 
(Matlab).  Thus, other approaches were studied to find a transient correction 
model suited for COST 346.  
 
 

8. Stepwise correction with tuning parameters  
 
This method resembles the mechanistic approach by correcting the “static” CO 
emission at every time step during the calculation. The main difference is, 
however, that the correction factor is constant and found by comparing calculated 
and measured accumulated emissions. Thus the method is purely empirical and 
has no physical background. The method consists of: 
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1. Identification of transients by defining a threshold derivative for the 
“static” fuel flow. Of course any parameter could be used which derivative 
reflects a transient. The fuel flow was used as it has the closest relation to 
lambda.  

2. Applying a constant correction factor on calculated CO emissions at 
transient conditions defined by the threshold.  

3. Tuning the threshold fuel flow derivative and the correction factor for a 
number of measured cycles and using the corresponding algorithm on the 
driving cycle to study.   

 
By tuning the correction model for only one test cycle the errors for the remaining 
25 cycles were within +/- 20%. This is as good results as for the mechanistic 
approach and the method is easier to apply.  
 

9. Case wise correction  
 
This method is related to the one presented above. The difference is that the 
correction is performed on the accumulated result of a calculated cycle. I was 
found the correction factor for the calculated mass of CO emissions related very 
well to the frequency of transients defined by a threshold derivative for the 
“static” fuel flow. The relation was further improved by using the inverse of the 
mean power of the cycle in question. The philosophy behind adding this factor is 
that the freedom of load changes, and thus the need for correction, increases when 
the mean power is lowered.  
 
By fitting the threshold fuel flow derivative and the other tuning parameters in the 
derived expression for one cycle, the error for the remaining 25 cycles was with in 
+/- 20%.     
 
 
10.    PM correction factor 
 
The correction factors found for CO is used when correcting the calculated 
accumulated PM emissions. This is done by calculating the mean value of the 
ratios between the PM and CO ratios (calculated/measured) and correcting the QS 
PM ratio with the correction for CO divided with the mean value described above.  
 
11.    Conclusions 
 

a. Fuel consumption and NOx emissions are well predicted by using 
static measurements. 

b. The map-generation and interpolation/extrapolation algorithm used 
in this work must be improved. 

c. Sophisticated mechanistic transient correction models are not 
possible for COST 346 data due to lack of detailed engine data and 
measured static data 

d. Case wise correction:s probably adequate, but needs more 
mechanistic tuning parameters. 
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e. A fitting parameter in a simple model is as good as a fitting 
parameter in a more complicated mechanistic model!! 

f. PM correction based on the CO correction looks promising but 
needs more work.  

g. The generality of the models for other engines is not known. 
h. Future work: Test the models on other engines (Scania and Volvo). 

On line measurements on PM available from the MTC tests.  
 
 
 

Lund 2005-01-17 
 
Rolf Egnell 
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