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Bränsleförbrukningens beroende av
beläggningens typ och standard
En pilotstudie

av Göran Olofsson

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

På uppdrag av Föreningen för Bituminösa Beläggningar

(FBB), gjordes 1978 några inledande pilotundersökningar

för att studera olika beläggningsunderhållsåtgärders

effekt på bränsleförbrukningen och däckslitaget.

Föreliggande meddelande redovisar resultatet från mät-

ningar av bränsleförbrukningen hos en personbil på några

olika beläggningar.

Resultaten.kan sammanfattas på följande sätt:

0 Efter ytbehandling har i de tre fall som studerats
uppmätts en ökad bränsleförbrukning med mellan 1,5
och 5 % vid 90 km/h, det lägre värdet gäller jämfö-
relsen mellan oljegrus och Yl 12-16 och det högre
jämförelSen mellan maskinjustering med MAB8t och Yl
12-20.

0 Efter maskinjustering med MABth på 8OHAB16t har i
det enda fall som studerats uppmätts en ökad bensin-
förbrukning vilket dock inte torde gälla generellt.

o Djupa spår kan eventuellt medföra en ökad bensinför-
brukning.

Pilotundersökningen utmynnar i ett förslag till metod

för fortsatta studier av samband mellan beläggningars

skrovlighet och standard och bensinförbrukning. Genom

att göra samtidiga studier på sträckor med olika belägg-

ningar och använda en regressionsmodell som grundar Sig

på kända samband mellan bensinförbrukning och fordons

väg och körkarakteristika bör mätningens precision kunna

uppgå till i (2-4)% uttryckt med 95%-ig konfidens. En

förutsättning är dock att mätningarna utförs i båda rikt-

ningarna och att medelvindstyrkan är mindre än ca 2 m/s.
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BAKGRUND

För underhåll av belagda vägar har man i princip följande

metoder:

o Direkt ytbehandling av den slitna ytan.

0 Ytbehandling efter maskinjustering med beläggnings-
massa för eliminering av grövre ojämnheter.

0 Direkt massabeläggning i så tunt lager att denna
klassas som maskinjustering.

Direkt massabeläggning i tjockt lager.

Massabeläggning eftermaskinjustering.

Återvinning av materialet i den slitna beläggningen
(genom värmning och upprivning) och utförande av be-
läggning med detta material på samma plats efter.
komplettering med nytillverkad massa. '

Av-ytbehandling, som innebär att sten klistras fast på

'vägytan, förekommer olika typer. Stenen kan vara grövre

eller finare vilket medför grövre eller finare textur

hos beläggningen. Ytbehandlingen kan vara dubbel inne-

bärande att man först klistrar fast grövre sten och se-

dan klistrar fast finare sten. Den dubbla ytbehandlingen

(YZ) ger i regel finare textur än den enkla (Yl).

Vägytans beskaffenhet påverkar rullmotståndet och där-

med bränsleförbrukningen. Om påtagliga skillnader på

bränsleförbrukningen mellan olika underhållsåtgärder

kan urskiljas bör dessa tillsammans med andra faktorer

påverka valet av åtgärd.

VTI MEDDELANDE 152



UNDERSÖKNINGENS SYFTE

Vid jämförelse av olika beläggningsytors inverkan på

bränsleförbrukningen kan två typer av jämförelser sär-

skiljas.

l. .Förbrukningen på en beläggning jämförs med förbruk-
-ningen på en annan beläggning på samma sträcka, mät-
ningarna görs då före respektive efter en åtgärd på
beläggningen.

2. En mer generell jämförelse där olika beläggningar
'betraktas oberoende av mätsträcka.

Den första typen av studie är avsevärt enklare att ge-

nomföra då parametrar som beror av mätsträckan är oför-

ändrade. Målet med denna undersökning har varit att

dels göra en studie enligt 1. för att hitta skillnader

mellan gammal och ny beläggning där även typ av belägg-

ning kan ha ändrats, dels att utarbeta en metod att ge-

nomföra den andra typen av jämförelse.
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BESKRIVNING AV MÄTMETOD

Mätfordon

Mätningarna har utförts med en Saab 99 CM 4 av 1973 års

modell. Bilen är utrustad med Good Year Grand Prix;

stålradialdäck med ringtryck 190 kpa runt om. Fordonets

vikt med personal, mätutrustning och full tank var

1 350 kg. Bilen var utrustad med en Pierburg Plu 106

flödesmätare som mäter bränsleförbrukningen med en nog-

grannhet av i 0,5 % vid jämförande mätningar. I anslut-

_ning till flödesmätaren var ett platina element (Pt 100)

monterat för registrering av bränslets temperatur. För

att underlätta mätförfarandet användes en s k Tempostat,

denna kan inkopplas för att automatiskt hålla konstant

hastighet. V

 

RegistreringSutrustning

För att registrera färdförloppet och förbrukningen an-

vändes en datalogger med remsstans. <På remsan stansades

för var 25 m, dels tiden i ms, dels antal m1 bränsle som

förbrukats (se vidare VTI meddelande nr 70 1978 ref (1)).

Bränslets temperatur antecknades en gång för varje mät-

ning.

Mätsträckor

Mätningar utfördes på totalt 11 olika sträckor varav en

kontrollsträcka. På tre av sträckorna visade det sig

svårt att mäta i hela det intressanta hastighetsområdet

dessutom var bränsletemperaturen så hög viden del av

dessa mätningar att tillförlitligheten hos flödesmätaren

inte var tillfredsställande (>500C) dessa tre sträckor

behandlas därför inte här. I tabell 1 visas en samman-

ställning över sträckorna.
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Eabell l. Sammanställning av mätsträckor.

 

Väg Från Till " Längd Beläggning/Belägg- Beläggning/Belägg- Anmärkning
m ningsår vid mätn l ningsår vid mätn 2

 

34 E-län Brokind Skada udde 8237 M-just MAB8t 1973 Yl-12-20 1978 Huvudsakligen
fläckvis H-just 1977 krossgrus i Yl

E4 E-län Herrbeta Bäckeby 4130 60MAB12t 1975 80HAB16 1978

E4 E-län Herrbeta Bäckeby 4090 80HAB16 1978 80HAB16 1978 Kontrollsträcka

E4 E-län Mantorp Mjölby 7019 ijust MAB8 1978

E4 E-län Vikingstad Mantorp 5769 80HAB12+BCSl6 1971

551 D-län Katrineholm Forsa 4337 Oljegrus Yl-12-16 1978 Inslag av natur-
grus i Yl

566 D-län Högsjöbruk T-länsgräns 2307 Mejust MABl2t 1977 Yl-lZ-l6 1978 Inslag av natur-
_ grus i Yl

E4 B-län Ulriksdal Tureberg 7126 80HABlöt 1973 ijust MABth 1978 Spårig belägg-
ning vid mätning
1 spårdjup ca
25 mm

     

  

 



U
1

Övrig datainsamling

 

Förutom de data som tidigare nämnts har vid varje mät-

tillfälle också följande registrerats: "Lufttemperatur,

vindstyrka, vindriktning och luftfuktighet". Dessutom

har uppgifter om barometerstånd inhämtats från SMHI.

Utförande

 

Vid varje mättillfälle har provsträckan körts 2 gånger

tur och retur på 4:de växeln i hastigheterna 50, 70 och

90 km/h. Således 12 mätningar vid varje mättillfälle.

Mätningarna har utförts efter en varmkörning om minst

två mil. Vid några tillfällen har vid utvärderingen

mätningar uteslutits p g a att bilen stannats för byte

av remsa och liknande. Den eller de första mätningarna

efter varje sådant tillfälle får betraktas som varmkör-

ning, därför redovisas inte alltid 12 mätningar för

varje mättillfälle. Känsligheten för detta upptäcktes

under behandlingen av den första mätserien, 78-06-01 --

78-08-02, varför det inte förekommer i den senare. Vid

vindstyrkor över 3,5 m/s har inga mätningar gjorts.
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ANALYSMETODER

Korrektioner

 

Bränslets densitet ändras med dess temperatur. Likaledes

ändras luftens densitet med lufttryck och temperatur.

Den dragkraft som behövs för att framdriva en bil beror

i det aktuella hastighetsområdet till ca 50 % på luft-

motståndet Som i sin tur bl a är en funktion av luftens

densitet. Korrektionen av förbrukningsvärdena har

.gjorts för bränsletemperatur, lufttemperatur och luft-

tryck enligt SAEJlO82a (bilaga 1). Korrektionerna för

lufttryck är samtliga gjorda med de Värden som gäller

för "Suburban Cycle" vilket kan vara något lågt vid fram-

förallt 90 km/h. Det högsta lufttryck som uppmätts vid

mättillfällena är 1016.3 mB och det lägsta 990.4 mB.

Detta skulle ge en skillnad på ca 1 O/oo vid jämförelSe

mellan dessa mätningar om man i stället använt de korrek-

tionsfaktorer som gäller för 89 km/h "Interstate Cycle".

 

Jämförelser mellan medelvärden

Den enklaste metoden vid jämförelse på en sträcka före

och efter en beläggningsåtgärd är att ta medelvärdet

för en tur och returresa öVer mätsträckan vad avser för-

brukning och hastighet. Varje mättillfälle ger på detta

sätt 2 observationer i vardera hastigheten 50, 70 och

90 km/h. På detta sätt fås dels en uppfattning om

bränsleförbrukningens hastighetsberoende dels en aning

om hur stor spridning det är på mätvärdena och en anty-

dan om skillnaden i förbrukning mellan olika belägg-

ningar på samma sträcka. Antalet observationer är

emellertid för litet för att ge något värde på sprid-

ningen.

VTI MEDDELANDE 152



Anpassning till modell för bränsleförbrukning

Det momentana effekt-uttaget Pr för att framdriva en

bil Vid vindstilla kan härledas ur kraftekvationen:

måä = F --BéâgD V2._ mg 2_ CLVj'"l - mg sin d
1-1 1

F = kraft

V = hastighet

m = massa

0 = luftens densitet

A = bilens frontarea

Cd = faktor för bilens aerodymiska utformning

Cri = rullmotståndsfaktorer

g = tyngdaccelerationen

d = Vägens lutning

P:F.V=mV§Y+_p_å_ç.DV3+mgzc v+

r dt 2 1:1 ri

mgV Sin d - w - - - - - - - - - - - - - - - - - - (l)

_ u " då _
s - korstracka dt - V

Energibehovet blir då:

t s 5

E = P dt = m §3 ds + BeêED V2 ds +
J dt 2

o 0 0

s 5

r n l 1
+ mg i Z C V ds + mg J sin d ds - - - - - - - (2)

J 1=lri
0 0

Bränsleförbrukningen Bf = E f (P,V)

s 5

Ej = f(P,V) E I §2 ds + B-ê--ED JV ds +
5 s dt 2 s

0 0

s 5

mg { n l l m
+ - 2 C V ds + -g J sin d ds - - - - - - (3)

5 f _ r. s
0 1-1 1 O
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men Cr z 0 för i > 5

i

och hastigheten varierar långsamt

|..
_.

*
d
n

i .1
V ds = V

m
| ,3

o

o litet + sin $çz o

o konstant för den sträcka_där beräkning görs

sin o ds = g o

(D
IL

Q

O
k
w
-
a
m

dt m

5 _1-1
+ g Z C V + g o - - - - - - - - - - - - - _(4)

r.
1:1 i

5 5
D A CD ;2 + Z C -i-l = Z a -1-1

2 m r. 2
1:1 1 1:1

5 5
BfN ]_ dv -i-l
j;^,f (P, v) m E J dt ds + å_l al V + g o - - -(5)

L 0 _

Vid behandlingen av mätdata har provsträckan indelats i

homogena block där vägens lutning kan approximeras

konstant. I varje block har

7- l dv " dv . dv
v, E j ä? ds for EE > 0 respektive EE < 0 separat, be-

o

räknats. Varje block betraktades som en observation

och de variabler som observerades var;

mr: , s (blockets längd), v, ä

5
dv u . .

J EE ds for pOSltha

o
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dt'
m <2

m
h
a "
a
m

ds för negativa å%, o samt en variabel som

C2
10

.:
ri

-
<2

1
o

är 1 i den ena riktningen och -1 i den andra. Några

olika regressionsmodeller provades, där observationerna

viktades med 5, den modell som gav minsta residualkvad-

ratsumman var'

ds + Ed + F(riktning).L? I :U + tD <;L + 0

m
h
a

<
O
k
-
s
m

?d
å % + D

m
h
a

<
O
k
_
-
a
m

ål
?

mlri' v 0 *ml('1- /\ O

Dessutom ströks observationerna där l$| > 30 O/oo då

å? inte kan antas vara proportionell mot o för dessa

lutningar (jfr referens 2).

Denna modell kan anses vara rimligdå den företer påtag-

liga likheter med härledningen ovan. Orsaken till att

riktningsvariabeln behövdes var för att kompensera för

vind (< 3,5 m/s) som kan verka som motvind i ena rikt-

ningen och medvind i andra.

Efter det att koefficienterna skattats för varje

sträcka och mättillfälle ritades för varje parameter

skattning Bf/S som funktion av 5. Acceleration, lut-

ning och riktning sattes alltså lika med noll. Dess-

utom ritades 95 % konfidensområde in för den på så sätt

skattade förbrukningen. Dessa kurvor (figur 8 till 15)

är alltså jämförbara mellan olika sträckor då de ju

representerar körning på plan väg vid vindstilla med

absolut konstant hastighet. Det finns dock anledning

att observera att de flesta figurerna bygger på mätningar

gjorda under en enda dag, varför tillfälligheter i fram

för allt vädret kan ha påverkat resultatet.
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RESULTAT

Resultaten från före/efterstudien redovisas i figur 1

till 7 där figur 1 visar kontrollsträckan. Samtliga

mätvärden är korrigerade för bränsletemperatur, luft-

temperatur och barometerstånd. Vid mätningen på kont-

rollsträckan 78-07-17 var beläggningen helt nylagd.

En annan sak som kan ha påverkat resultaten är vindstyr-

kan som var något högre vid detta tillfälle, någon an-

märkningsvärd skillnad kan dock inte spåras mellan de

,olika mättillfällena.

Mätningarna på Rv 34 (figur 2) visar en ökad bensinför-

brukning efter ytbehandling. Storleken är med så få

observationer svår att bedöma. Det bör tilläggas att

beläggningen vid mätningen 78-06-16 var av dålig kvali-

tet, en maskinjustering gjord 1973 och fläckvisa hyvel-

'justeringar gjorda 1977. Den ytbehandling som lades på

Rv 34 består av ganska grovt krossat grus och den var

ca 8 veckor gammal vid mättillfället.

I figur 3 visas resultatet från 3 mättillfällen, ett

före och två efter ny beläggning. Förutom den kommentar

som gäller till figur 1 kan här tilläggas att ca en

tredjedel av mätsträckan hade hunnit beläggas vid första

tillfället, en tredjedel hade alltså 78-02-12 nylagd

80HAB16 i stället för 60MAB12 byggd 1975. Någon anmärk-

ningsvärd skillnad finns inte mellan de tre mättillfäl-

lena.

I figur 4 och 5 redovisas mätningar från två vägar där

man under 1978 gjorde ytbehandling med relativt liten

sten med inslag av naturgrus. Beläggningen var vid

mätningen 78-07-26 (före åtgärd) på Lv 551 en medelmåt-

tig oljegrus och på Lv 566 en bra maskinjustering. Även'

i dessa fall visar mätningarna efter ytbehandlingen en 5

något högre bensinförbrukning än före. Skillnaden tycks

dock vara mindre än på Rv 34 (figur 2).
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I figurerna 6 och 7 redovisas resultaten från mätsträckan

på E4 mellan Ulriksdal och Tureberg. Utvärderingen har

uppdelats på två bitar då arbeten med en Viadukt mitt

på sträckan gjorde att hastigheten måste sänkas vid denna

passage. Beläggningen vid mättillfälle 1 var slät men

spårig, framför allt i höger körfält. I figur 6 och 7

redovisas resultaten från mätning i höger körfält före

och efter maskinjustering, samt två mätningar i vänster

körfält före maskinjustering. Resultatet från delsträcka

1 visar på en högre förbrukning efter justeringen medan

delsträcka 2 inte visar någon tydlig skillnad. Resul-

tatet är anmärkningsvärt och det bör påpekas att vind-

styrkan var något högre vid mätningarna 78-10-26. Ben-

sinförbrukningen var något högre i det högra körfältet

än i det vänstra vid mätomgång 1, Vilket kan indikera

att kraftig spårbildning kan öka bensinförbrukningen.

Resultaten från försöken att skapa en modell för bränSle-

förbrukningen redovisas med 95 %-iga konfidensintervall

i figur 8 till 15. I figur 16 visas regressionslinjerna

för samtliga sträckor. Till dessa resultat gäller samma

0 kommentarer som till de föregående så när som på att de

två delsträckorna från E4 norr om Stockholm har samman-

slagits. Regressionen har utförts med mellan 40 och 360

observationer där sträckan med 40 observationer är E4 vid

Mantorp, för de övriga har mer än 200 observationer an-

.vänts. Regression har endast kunnat användas på de

sträckor där uppgifter om vägens lutning varit tillgäng-

liga därför har Lv 551 och Lv 566 fallit bort. I huvud-

sak bygger den enskilda regressionen på mätresultat från

en och samma dag, vilket gör att variationer i vädret

kan ge ett systematiskt fel.

Resultaten kan sammanfattas på följande sätt. Efter yt-

behandling har i de tre undersökta fallen uppmätts en

ökad bränsleförbrukning med mellan 1,5 och 5 %'vid 90

km/h, det lägre värdet gäller jämförelsen mellan olje-

grus och Y1 12-16 och det högre jämförelsen mellan maskin-

VTI MEDDELANDE 152
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justering med MAB8t och Yl-12-20. Även maskinjustering

med MABth på 80HAB16t gav en förhöjning av förbruk-

ningen i det fall som har studerats. Detta gäller säkert

inte generellt utan beror på ålder och kvalitet på den

gamla beläggningen och på typen av maskinjustering,

Vissa resultat antyder att spårbildning kan inverka på

förbrukningen. Ett gammalt asfaltbetongslitlager ger

inte säkert en högre förbrukning än ett nytt.
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0,8-

x

A
4

0,7-

X

A

3 X 78-07-17
0,6- ' i 4 78-10-09

x
4
4

0,5-

_ ' I I '=:.

50 70 90 km/h

Figur 1. Samband mellan hastighet och bensinförbruk-
ning vid olika mättillfällen. E4 Herrbeta-
Bäckeby kontrollsträcka '
Beläggning: 8OHABl6
Lagd: 1978
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l/milê

0,8-

0,7*

0,6«

x 78-06-16 M-just MAB8t 1973

A 78-10-05 Yl 12-20 1978

0,5-

 

50 70 90 km/h

Figur 2. Samband mellan hastighet och bensinförbruk-
ning vid olika mättillfällen. '

RV 34 Brokind-Skeda udde
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l/mil Å

0,8..

0,7-

0,6*

x 78-07-12 60 MABth 1975
0,5_ 478-10-09 80 HABlG 1978

'78-11-07 80 HABlG 1978

 

Q.. . .

 

50 70 90 km/h

.Figur 3. Samband mellan hastighet och bensinförbruk-

ning vid olika mättillfällen.

E4 Herrbeta-Bäckeby
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1/milá
ä

0,7 -

x

0,6

x 78-07-26 Oljegrus
4 78-11-06 Yl 12-16 1978

0,5

 

50 ' 70 90 km/h

Figur 4. Samband mellan hastighet och bensinförbruk-
ning vid olika mättillfällen.

Lv 551 Katrineholm-Forsa
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l/mil 3/

X.0,8-

x 78-07-26 M-just MABl2t 1977L 78-11-06 Yl 12-16 1978

  

50 70 90 km/h

Figür 5. Samband mellan hastighet och bensinförbruk-
ning Vid olika mättillfällen.

LV 566 Högsjöbruk-Länsgräns D och T län.
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l/nil

0,8-

 

O 5_ X 78-08-02 Höger körfält 80 HABlöt 1973
' v 78-08-02 Vänster körfält 80 HABlöt 1973

4 78-10-26 Höger körfält M-just MABth 1978

i» I r i :5%

50 70 90 km/h 

 

Samband mellan hastighet och bensinförbruk-

ning vid olika mättillfällen.

E4 Ulriksdal-Tureberg. Del 1 (södra delen).

Figur 6.

VTI.MEDDELANDE 152



l9

  

 

l/Hnil i

[I

i

0,8"

0,7-

0,6-

A
X

L

x 78-08-02 Höger körfält 80 HABth 2973
V 78-08»02 Vänster körfält 80 HABth 1973

0,5- A 78-10-26 Höger körfält M-just MABth 1978

I i I __-W

50 70 . 90 km/h

Figur 7. Samband mellan hastighet och bensinförbruk-
ning Vid olika mättillfällen.

E4 Ulriksdal-Tureberg. Del 2 (norra delen).
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l/mil Å

övre 95 %
konf.gräns

0,8*

Undre 95 %
konf.gräns

0,7*

0,6.

0,5-

; T ' b_
50 70 90 km/h

Eigur 8. Normerat regressionssamband mellan hastighet
och bensinförbrukning. Normeringen har gjorts
till plan Väg och till körning utan accelera-
tioner och retardationer.

RV 34 Brokind-Skeda udde

Beläggning: Maskinjustering MABBt

Lagd: 1973
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Eigur 9.
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Övre 95 %
konf.gräns

   
Undre 95 %

2///konf.gräns

.50 70 90 km/h

Normerat regressionssamband mellan hastighet
och bensinförbrukning. Normeringen har gjorts

till plan väg och till körning utan accelera-

tioner och retardationer.

Rv 34 Brokind-Skeda udde

Beläggning: Yl 12-20

Lagd: 1978
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l/mil I

0,8-

Övre 95 %
//konf.gräns

/ V

Undre 95 %
konf.gräns

0,7 -

0,6 4

0,5 -

I 1 f _

50 70 90 km/h

Figur 10. Normerat regressionssamband mellan hastighet
och bensinförbrukning. Normeringen har gjorts
till plan Väg och till körning utan accelera-

tioner och retardationer.

E4 Herrbeta-Bäckeby

Beläggning: 60 MABth

Lagd: 1975
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l/mil 4

0,81
Övre 95 %
konf.gräns

Undre 95 %

' i . konf.gräns

0,7* 4

K

 

 

sö 7'0 96 km/h

Figur ll. Normerat regressionssamband mellan hastighet
och bensinförbrukning. Normeringen har gjorts
till plan Väg och till körning utan accelera-
tioner och retardationer. '

E4 Herrbeta-Bäckeby

Beläggning: 80 HABlöt

Lagd: 1978
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l/mil n

övre 95 %
0,8 - konf.gräns

- undre 95 %
///konf.gräns

0,7-

0,6 *

0,5

I | I 2_

50 70 90 km/h

Eigur 12. Normerat regressionssamband mellan hastighet
och bensinförbrukning. Normeringen har gjorts
till plan Väg och till körning utan accelera-
tioner och retardationer.

E4 Mantorp-Mjölby

Beläggning: Hyveljustering MAB8

Lagd: 1978
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l/mil 4

Öüre 95 %
0,8_ konf.gräns

Undre 95 %
konf.gräns

0,7'

0,6-

0,5-

 

 

50 70 90 « km/h

Figur 13. Normerat regressionssamband mellan hastighet
och bensinförbrukning. Normeringen har gjorts
till plan väg och till körning utan accelera-i
tioner och retardationer.

E4 Vikingstad-Mantorp

Beläggning: 80 HABl2 + BCSlö

Lagd: l97l
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l/mil*

0'8- Övre 95 %
' konf.gräns

Undre 95 %

.konf.gräns

0,7'

0,6'

0:5"

 

50 ' 70 90 ;cm/TT

älgar l4. Normerat regressionssamband mellan hastighet
och bensinförbrukning. Normeringen har gjorts
till plan väg och till körning utan accelera-
tioner och retardationer.

E4 Ulriksdal-Tureberg

Beläggning: 80 HABlöt

Lagd: 1973
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_ övre 95'%
l/millL konf.gräns

0,81

Undre 95 %
konf.gräns

0,7-

0,6-

0,5-

I I 1 .-

50 . 70 90 km/h

Figur 15. Normerat regressionssamband mellan hastighet
och bensinförbrukning. Normeringen har gjorts
till plan väg och till körning utan accelera-
tioner och retardationer.

E4 Ulriksdal-Tureberg

Beläggning: Maskinjustering MABth

Lagd: 1978- '
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0,6% /

 

Rv 34 M-just MAB8t 1973 + fläckvis H-just 1977
4-_- Rv 34 Yl 12-20 1978

0,5 - - - - - E4 vid Herrbeta 60MABth 1975
E4 vid Herrbeta 80MABl6t 1978

--- --- E4 vid Mantorp H-just MABB 1978

E4 vid Mantorp 8OHA812 + BC816 1971

--Q"-- E4 Tureberg 80HABth 1973

--' '--' E4 Tureberg rE-just MABth .1978

I T I

50 70 90 km/h

 

 

 

  

Eggur 16. Sammanställning av normerade regressions-

samband mellan hastighet ovh bränsleförbruk-

ning.
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DISKUSSION OCH FORTSATTA STUDIER

De frågor som denna studie genast ger anledning att

ställa är; hur påverkas bränsleförbrukningen när en be-

läggning slits, detta gäller framför allt ytbehandling

men även olika typer av asfaltbetong, hur inverkar ka-

raktären hos grusmaterialet som används vid ytbehand-

ling och vad innebär spårbildning och ojämnheter för

bränsleförbrukningen? Andra frågor är hur påverkas

hastigheten hos de fordon som kör på beläggningen,

kommer en minskad bränsleförbrukning till följd av

en förbättrad beläggning helt att försvinna därför att

hastigheten ökar och tvärt om? För att svara på

dessa frågor krävs omfattande studier. Att göra dessa

enligt den första metoden som här redovisats skulle ta

lång tid då samma vägar måste följas genom hela belägg-

ningscykeln, dessutom ställs då höga krav på att mät-

fordonet inte förändras. I väntan på att metoderna

för att mäta rullmotstånd utvecklas återstår att för-

bättra metodenmed en modell för förbrukningen. Bredden

på konfidensområdet har vid de här presenterade mät-

ningarna varierat med mellan 3 och ll % av den skattade

förbrukningen, bredden hos konfidensområdet är prOpor-

tionell mot âñ_där n är antalet observationer och s är

skattningen av standardavvikelsen för modellen. De fak-

torer som påverkar s är dels spridningen hos mätvärdena

och dels modellens giltighet. Spridningen hos mätvär-

dena beror i sin tur på reella variationer av rullmot-

ståndet längs sträckan och på fel som mätmetod och mät-

utrustning ger upphov till. Den minsta mängd bränsle

1)som kan mätas är 1 ml, vid blocklängder över 100 m

blir felet beroende på upplösningsonogrannheten mindre

än 0,00l/0,0l = 0,10 l/mil. Detta fel är slumpmässigt.

Ett annat fel som ger upphov till spridning är att ett

ökat energibehov hos bilen inte omedelbart medför en

ökad genomströmning av flödesmätaren och tvärt om. Då

 

l) Begreppet "block" behandlas på sid 8.
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blockens lutning varierar kraftigt innebär detta att

den i blocket uppmätta bränslemängden bara delvis här-

rör från den i blocket förbrukade energin. Ett sätt

att minska spridningen är att Välja vägar där endast

långa block förekommer och att inte registera bränsle-

mängden från början i blocket. Dessutom bör det finnas

möjlighet att förbättra modellen genom att till exempel

införa uppgifter om motorns specifika bränsleförbruk-

ning i modellen, dessa går att få genom motortillverka-

ren. En annan sak som skulle minska spridningen är att

öka antalet observationer. För att öka resultatens

allmängiltighet bör mätningarna göras vid flera olika

tillfällen, detta för att inte tillfälliga väderför-

hållanden skall ge systematiska fel. -Det troliga är

då att spridningen åter ökar något men med rätt val av

mätsträckor och antal mätningar bör spridningen kunna

hållas med i nivå med de bästa som här presenterats

eller bättre, d v 3 95%-iga konfidensintervall av stor-

leken 2-4 %.

De framtida studierna bör inriktas så att man så små?

ningom övergår till att mäta rullmotstånd, därför bör

rullmotstånd mätas parallellt med bränsleförbrukning

för validering och jämförelser. Dessa bör i sin tur

ske mot ett flertal av de på vägarna vanligast före-

kommande bilmodellerna för att så småningom ge predik-

tioner för hela vagnparken.

VTI MEDDELANDE.152
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e FUEL ECONOMY MEASUREMENT-v

ROAD TEST PRCCEDURE-SAE .llO823 Reconunendedtñacuce

ams

 

Report of Fuel Economy Measurement PI()Ct'dU|f:S Task Force approved April 1974 and completely revised by Passcnger

Car and Light Truck Fuel Liconomy Measurement Committee March 1977.

i. Purpose-This Recommended Practice'urovidcs uniform testing proce-
durcs for incasuring: the fuel economy oz' light duty vehicles (motor

vehicles designed primarily for transportation of persons and having a

capacity of 12 persons or less, or for transportation of pro crty and rated

at 6000 lb (2700 kg) or less).

2. Scapa-'this procedure incorporalesdtiving cycles that produce fuel
consumption data relating to Urban, Suburban, and lnterstate driving

patterns. The procedure is intended to be used to determine the relative

fuel economy amor g vehicles and driving patterns under »varmed-up con-

ditions on a test track or on suitable roads.

3. Definitions

3.'i Driving Cycles .

3.1.1 Urban Cycle-driving pattern defined by section 8.3.4. Similar

to driving conditions in the central business district of a large city.

3.1.2 Suburban Cycleudriving pattern defined by section 8.3.5. Simi-

lar to driving conditions in suburban areas of alarge city.

3.1.3 Interstate Cycle-driving pattern deñncd bysection 8.3.6 and

8.3.7. Similar to driving conditions on an expressway.

3.2 Test Veliiclc-passenger car or light truck prepared for test ac-

cording to section 7.

3.3 Test Vehicle Weight-unloadcd vcaicle weight plus 300 lb
(136 kg).

3.3.1 Um'oaded Velzicle Weight_ the weight of the vehicle as built to

production parts list with maximum capacity of all lluids necessary for

operation of the vehicle.

3.3.2 Driver and Passenger or Ballast lt'er'ght- SOOlb (136 kg) includes
occupants, instrumentation, and ballast. if necessary. '
Noteu-This weight Will he distributed to properly simulate passcnger

locations and vehicle attitude (one. passenger in driver's position. and one

passenger or equivalent weight in front seat passcnger position).

_3.4woöbjsegcd,Economy-Obserch economy is the fuel economy

measured during a driving cycle. lt is determined by dividing the actual

miles (kilometres) driven on the cycle by the number of gallons ditres)

consumed. Economy should be. expressed as miles per gallon (kilometres

- per litrc).

3.5 Corrected Economy-Correctcd economy is the observed economy

multiplicd by rhc correction 'factors listed in section lO. The corrected fuel

economy should be expressed as miles per gallon (kilometres per litre).l

3.6 Correction Factors-Factors used to adjust data to the standard

ambient condition of 60° l: (15.6°C) and 29.00 in Hg (98.2 kPa) and refer-

ence fuel properties. '

3.7 Test Repeatability Guidelines-These guidelines are intended to

provide an estimate of rcpeatability of test data for replicate tests (assumes

a standard deviation equal to 1.9-7-2 of the mean). \
3. 7.] Fstimate of true average (90% confidence interval) fuel economy

for vehicle being tested. ,.

True average =observed average : - (observed average) '.

tr?
The observed average is the average fuel economy for a tests; where it is

the number of replicate tests.

Example l (U.S. units)-lf a vehicle obtained 14.8 mile/gul and 15.2

mile/ga! on two tests on the. same cycle, the ObSCIVCd average fuel economy

would be 15.0 and he true. average (90% confidence) would be

15.0 i 0.0§__l_ - 15.0 15.0 i 0.3 mile/gel

2

Exa iple 2 (81 umts)-If a vehicle obtained 6.29 km/L and 6.46 lem/L

on twotests on the same cycle, the observed average fuel economy would

be 6.38km/L and e true average (90% confidence) would be

'638: tgl-638=638:044kmn.
V 2

3. 7.2 Estimate 0 the 95th percentz'le range fm replicare tests- The 95th

percentiie range = R = 0.019Q - (observed average) where Q = the critical

 

M

1 .
_ The corrected fuel economy may be expressed m terms of fuel consump-

tion as L/IOO km. '
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value obtained from a table for the studentized 2 range and the observed

average represents the average. for n tests.

Selected values for 0.0!'9Q are:

 

n 00190

2 0.053

3 0.063

4 0.069

5 0.073

10 0.085

Example l (U.S. units)-lf a vehicle obtains 14.5 mile/gal and i5.5

mile/gul on two tests on the same cycle, .the observed average fuel economy

would be 15.0 mile/gal and the 95th pcrcentile range would be:

R = 0.053 - 15.0 = 0.8 mile/gel

The difference between the two tests is 1.0 mile/gm which is greater

than the difference that would be expected for 95% ofthe cases in which

two tests were conducted.

Example 2 (51 units)-lf a vehicle obtains 6.20 km/L and 6.60 'Km/L On

two tests on the same cycle, the observcd average fuel economy would be

6.40 km/L and the 95th percentile range would be:

R = 0.053 - 6.40 = 0.34 km/L

The difference between the two tests is 0.40 km/L, which is greater than

the difference that would be expected for 95% of the cases in which two

tests were conducted.

4. Instrumentation-All instrumentation shall be calibrated.

4.1 Fuel-The fuel measurement device must be compatible with the

vehicle fuel system and should alter the fuel temperature and pressure as

little as practical. The fuel measurement system must be accurate to with-

in 05% of the fuel used during a driving cycle.

4.2 Speed-The speed indicating device shail indicnte. vehicle soeed in

miles per hour (kilometres per hour) and be accurate within 0.6 mile/h

(1 km/h). .

4.3 Acceleration-The acceleration indicating device must be capable

of indicatiug both positive and negatiVe acceleration. lt shall indicate

accelcration/acceleration in ft/s2 (rn/52 ) and be accurate within

osrudtazmah.
4.4 Time-The time measuring instrument must be capabie of

measurng time interval'to 0.1 3 and be accurate within 0.1 5 in .i min.

4.5 Temperature-The temperature indicating devicas must be capable

of measuring to the nearest 2°F or l°C. Accuracy must be within ;YIT or

11°C. The sensing element shall be shielded from radiant heat sources.

4.6 Atmospheric Pressure-An aneroid or mercury barometer should

be used. This device should be accurate within 0.1 in Hg or 0.3 kPa.

4.7 Wind-Wind speed should be measured with a device that provides

an indication of wind speed that is accurate within 2 mile/h (á km/h).

Wind direction should also be indicated. '
4.8 Distance-A distance indicating device is required if the tests are

not conducted on a premarked course. This device must be capable of

indicating distance to within 15ft (5 m) and must be capable of accuracy

within 30 ft in-l mile (6 m in 1 km). ' '

4.9 Vehicle Weight-Vehicle weight should be measured with a device
that is accurate within 10.5% with minimum resolution of 20 lb (10 kg).

5. Test Material

5.1 Test Vehicle-The test vehicle shall be completely defined on the

Test Vehicle Speciñcations and ?reparation List. (The test vehic.c Will

 

2D. B. Owen. Handbook of Statistical Tables. Reading. MA: Addison

Wesley Publishing Co., inc., 1962 pp. 144-148.
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normally be representativt: of a production built vehicle many exceptions

must be properly noted).

5.2 Test .Fuel-Norznally. service station fuel will be sar isfactory for

test purposes. Distillation, speciñc gravity and Reid Vapor Pressure should

be recorded.

5.3 Lubricants- Lubricants used shall eonform to the manufacturer's

recommendation for the predominant weather condition in which the ve-
hicle is being tested.

6. Test Conditions

6.1 Ambient Temperature-Tests should be conducted at ambient
temperatures between 30° li' (-1°C) and 90° F' (32°C).

6.2 Wind Velocity-Tests must not be conducted when average wind

speed exceeds 1.5 mile/h (24 km/h) or when gusts excecd 20 milefn

(32 km/h). _-

6.3' Road Conditions-Roads must be dry. clean, smooth. and not

exceed l .0% grade. lf operating on a closed track, the start and stop points

should be selected such that the schedule elevation difference _is 10 ft

(3 m) or less.

6.4 lt is recommended that roadside markets be used to indicate the

points at which speed changes are to be made as indicated in section 8.3.

7. Test Vehicie Preparation
\ . 7.1 Break-ln-The vehicle should have accumulated a minimum of

2000 mile (3200 km) ot' operation prior to test. At least 1000 mile

(1600 km) must have been driven at cycling speeds between 40 mile/h

(64 inn/h) and maximum legal highway speeds. lf a closed track is available

for brealoin, the maximum speed should not cxceed 100 mile/h (160 km/h).

Chassis dynamometer break-in is acceptabla. All of the tires must have

operated at least 100 road or track miles (160 km) prior to the t'cst. Tires

must have at least 75% of the tread remaining and tread must be in good

condition.

7.2 inSpechon-lhe vehicle must be inspected and adjusted where

necessary to meet manufacturer's specifications. Checks are specified

on the Test Vehicle Speciñcations and Preparation List.

7.3 lnstrumentationå-The fuel measuring device and other instrumen-

tation, as necessary, must be installed in a manner not to hinder the vehicle

operation or operatiug Characteristics.

7.4 Test Weight-The vehicle weight must be adjusted to provide the

test weight indicated in section 3.3 (this test weight includes instrumenta-

tion and operator).

7.5 Tire Pressure-The cold tire pressure should be the minimum

recommended by the manufacturer for the vehicle test weight.

8. Test Procedure
8.1 Warm-Up-The vehicle must be driven a minimum of 20 mile

(32 km) at approximately 55 mile/h (90 km/h) or a maximum legal high-

way speed to stabilize engine and drivetrain Operating temperatures im-

mediately before running the first driving cycle.

8.2 Vehicle Controls

8.2.1 AL* conditioning compressor, headlamps, and other accessories

that consurne power should be turned off unless required for safe vehicle

operation.

8.2.2 Vehicle windows must remain closed while fuel consumption is

being measured during the Suburban and lnterstate Cycles.

8.3 Driving Schedules

8.3.1 General Driving Instructions

8.3.1.1 Vehicles incapable of attaining acceleration rates specified by

the driving schedules will be driven at maximum acceleration until the

specified schedule speed is reached.

8.3.1.2 Vehicles with automatic transmissions should be driven with

the transmission in Drive range. lf transmission hunting should be en-

countered at a specified acceleration. the acceleration should be increased

to maintain the transmission in the lower gear and this departure from the

schedule noted on the data form.

8.3.1.3 Vehicles equipped with manual transmissions will be operated

in the following manner: ldles will be made in gear. clutch disengaged.

Deeelerations will be made in gear, and the clutch will be discngaged at

15 mile/h (24 km/h) on a stop. All cruise operation should be in the

highest gear that will prevent engine lugging. Downshifts will be permitted

to obtain specified acceleration rate after a deceleration or to obtain

smooth engine operation at a slow speed. The following manual trans-
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mission shift speeds may be modified as necessary to avoid engine iugging

or overspccd. Departure from specified shift speeds should be notcd on

the data. form.

8.3.1 .4 Vehicles with manual 3-speed transmissions will be shifted

(1-2) at 15 mile/h (24 km/h)'and (2-3) at 25 mile/h (40 km/h) or when a

lower specified cruisev speed is reached. For ex.implc, the. 20 :mic/h

(32 km/h) cruise after accelerating at the 0.5, 0.7, and 0.8 mile (0.80. 1.1 3.

and 1.29 km) markets in the UrbanCycle would be conducted in the

highest gear that will prevent engine lugging.

8.3.1.5 Vehicles with manual :inspecd transmissions, except truck-type

transmissions will be shifted (l -2) at 15 mils/110.4 kmr'h). (2-3) ut 25 mile/h

(40 km/h), and (3-4) at 35 mile/1166 kni/h). or when a lower speciticd

cruise speed is reached.

8.3.1.6 Vehicies with manual truck-type transmissions containing
a creeper gear will not use the creeper gear during the driving cyclcs.

8.3.1.7 Vehicles with manual 5-speed transmissions or manually en-

gaged overdrive will be shifted (1-2) at 15 mile/h ('24 lzm/h), (2-3) at

25 mile/li (40 km/h), (3-4) at 40 mile/h (64 km/h) during accelerations.

Upshift to 5th gear at the manufgicturcr's recommended speed for smooth

operation at cruising speed.

8.3.1.8' Vehicles with overdrive transmissions where the overdrive unit

e-ngages automatically are to be driven with the actuator switch in a posi-

tion which ensurcs engagement when conditions for operation are reached.

On vehicles where overdrive is engaged manually (such as a designatcd over-

drive gear), upshift to overdrive at the manufacturer's recommended speed

for smootn operation. Where speciñed acceleratiOns cannot be maiutaincc

in overdrive. make the completeaccelcra'tion in the conventional gear and

engage overdrive upon teaching the specitied speed. Drive complete Urban

route with the overdrive locked out.

8.3.1.9 On vehicles with automatic transmission, brakes should be

applied to maintain the schedulc speed if the engine idle results in vehicle

speed above that specified. For manual transmission vehicles.. the trans-

mission should be down-shifted.
8.3.2 General Cycle [instructions

8.3.2.1 The Urban Cycle will normally be run_ on a 2 mile (3.2 km)

straightaway. The Suburban and lntt-rstate (Tyclcs may be run on either

a closed track or a straightaway. lior tests on a struighlaway less than 2

mile (3.2 km) long, turn-arounds may be made at normal stop intervals..

A test on a straightaway 511:?? consist of successive cyclcs run in opposite

directionsto minimize wind ;md grade effects. A test on a closed track

shall consist of one cycle.

8.3.2.2 Effort should be made to perform the lntcrstare Schedule

acceleration and decelerations as specified. The Urban and Suburban

acceleration and dccelerations should be maintaincd within i l i't/s2

(0.3 m/sz) of that specified. Vehicle speeds should be maintained

within :ti mile/h (1.6 km/h).

8.3.2.3 Driving cycle maneuvers are initiated at the points indicated,

except for the stop at the end of the Urban Cycle. which is to be com-

pleted by the point indicated.

8.3.2.4 Fuel temperature will be recorded on the data form during

all idle periods or at the beginning and end of the cycle on the lnterstaze

Schedulcs.

8.3.2.5 Record weather data for each test cycle.

8.3.2.6 Ambient conditions should be such that repeatability may

be attained in as few cycles as possible.

8.3.2.7 Fuel consumption for each schedule shall be the average for

two consecutive tests that repeat within 2%. Elapsed time must repeat

within 1%. '

8.3.2.8 The driving cycles are to be conducted on warmed-up vehicles

(refer to initial warm-up procedure in section 8.l ).
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8.3.3 General Cyde Summary Table. 2.0 (3.22)

Nominal

Average TeSt Test [die
Speed Time Distance Time 0.0 (0_0)

Cycle mile/h (km/lt) s mile (km) s Steps 8.3.5 Suburban

Distance
Urban 15.6 (25.1) 463 2.0 (3.22) 60 8

mile (km)
Suburban 41.1 (66.1) 455 ' 5.2 (8.37) 14 2

55 mile/h Interstate 55.0 (88.5) 303 4.7 (7.56) - - 0-0 (0.0)

70 mile/h interstate 70.0 (112.6) 242 4.7 (7.56) - -

8.3.4 Urban Driving Cycle: 0.7 (1.13)

Distance

mile (km) Operation 2.00 (3.22)

0.0 (0 0) Start fuel meter and timing device,idle1575.;icccierate

7 to 15 mile/h (24 kni/h) at 7 n/s2 (2.1 m/s"). Procecd
at 15 mile/h (24 km/h) to the 0.2 mile (0.32 km)

marker.

0.2 (0.32) Stop at 4 ft/52 (1.2. m/sZ), accelerate to (5 mile/h
' (24 km/h) at 7 (2/52 (2.1 m/sli. Procecd at 15 mile/h ., 60 (4 18)

(24 Lin/h) to the 0.3 mile (0.48 km) marker. ' '

0.3 (0.48) Dccelerate to 5 mile/li (8 km/h) at 4 n/s3 (1.2 m/sgi,
accelerate to 15 mile/h (24 km/h) at 7 l't/s' (2.1 m/sz). 330 (5.31)

Procced at 15 mile/h (24 km/h) to the 0.5 mile (0.80 '

km) marker.

0.5 (0.80) Stop at 4 ft/s2 (1.2 m/sz), record fuel temperature

and idle 15 s, acceleratc to 20 mile/h (32 km/h) at

7 ft/s2 (2.1 111/52). Prncced at 20 mile/h (32 kni/h) to

the 0.7 mile (1.13 km) nunker.

0.7 (1.13) Stop at 4 ft/sz (1_.2 misz), avccelerate to 20 mile/h 52 (8.37)
(32 km/h) at 7 ft/s (2.1 m/s"). Procecd .at 20 mile/h

(32 km/h) to the 0.8 mile (1.29 km) marker.

0.8 (1.23) Decelerute to 10 mile/'n (16 km/h) at 4 ml on (00)
(1.2 m/sz), accelerate to 20 mile/h (32 km/h) at 5 t't/s2

(1.5 m/sz). Proceed at 20 mile/1102 kni/h) to the 8_3_6 [mästare

1.0 mile (1.61 km) marker.

1.0 (1 .6i) Stop at 4 ft/s2 (1.2 iii/52), record fuel temperature Distance

and idle 15 s, accelerate to 15 mile/h (24 km/h) at

7 ft/s2 (2.1 111/52), then to 25 mile/h (40 km/h) at mile (km)

5 ft/52 (1.5 m/s2). Proceed at 25 mile/h (40 km/h) to
the 1.2 mile (1.93 km) marker. 0_0 (0_0)

1.2 (1.93) Stop at 4 i't/s2 (1.2 m/sz), accelerate to 15. mich

(24 km/h) at 7 0/52 (2.1 m/32 , then to 25 mile/h
(40 km/h) at 5 0/52 (1.5 xxx/52). Procccd at 25 mile/h
(40 km/h) to the 1.3 mile (2.09 km) marker. 0.20 (032)

1.3 (2.09) Decelcrate to 15 mile/h (24 km/h) at 4 ft/s2

(1.2 m/s2), accelerate to 25 mile/h (40 km/h) at

5 n/s2 (1.5 m/sZ). Proceed at 25 mile/h (40 km/h) to
the 15 mile (2.41 km) marker.

1.5 (2.41) Stop at 4 ft/s2 (1.2 m/s ), record fuel temperature and

idle lS s,accelerate to 15 mile/h (24 km/h) at 7 (US2 12 (1.93)

(2.1 m/sz), then to 30 mile/h (48 km/h) at 5 ft/52

(1.5 m/sz). Procced ut 30 mile/h (48 km/h) to the 2.2 (3.54)
1.7 mile (2.74 km) marker.

1.7 (2.74) Step at 4 ft/s2 (1.2 m/53), accelerate to 15 mile/h 32 (5_15)

(24 km/h) at 7 0/52 (2.1 m/s2 and then to 30 mile/h
(48 km/h) at 5 0/53 (1.5 m/sZ). Procccd at 30mi1c/h 4.7 (7.56)
(48 km/h) to the 1.8 mile (2.90 km) marker.

1.8 (2.90) Deceleratc to 20 mile/h (32 km/h) at 4 0,42
(1.2 m/sz), acceleratc to 30 mile/h (48 km/h) ut 0.0 (0,0)

5 ft/52 (1.5 lll/52). Proceed ut 30 mile/h (43 km/h).

VTI MEDDELANDE 15 2

Begin bull-:ing :it 4 ft/s2 (1.2 (11/52) to arrivc at stop a:
2.0 mile (3.22 km) marker. Stop fuel mete: and timing

device at stop, record fuel consumed, elapsed time, and

fuel temperature.

Run Reclteck cycle.

Driving Cycle:

Operation

Approach starting line at 40 mile/h (64 km/h). At

line, start fuel measuring and timing devices, accelerate

to 60 mile/h (97 km/h) at 3 0/32 (0.9 m/sz). Proceed

'at 60 mile/h (97 km/h) to the 0.7 mile (1.13 km)
marker.

Deceleratc to 30 mile/h (48 km/h) at 4 ft/52

(1.2 m/sZ). Accelerate to 50 mile/h (80 km/h) at
3 01:2 (0.9 m/s2). Procced at 50 mile/h (30 km/h)
to the 2.0 mile (3.22 km) marker.

Stop at 4 ft/s2 (1.2 m/'52). record fuel temperature

and idle 7 s, accelerate to 15 mile/h (24 km/h) at

7 11/82 (2.1 m/sz). Continue accelerating to 25 mile/h
(40 km/h) at 5 ft/s2 (1.5 m/'s"). Continue accelerating

to 40 mile/h (64 km/h) i: 3 ms? (0.9 my'sZ). Proceed
at 40 mile/h (64 km/h).to the 2.6 mile (4.18 km)

marker.

Accelerate to _50 mile/h (80 km/h) at 3 0/53

(0.9 m/s2); Proceed at 50 mile/h (80 km/h) to the
3.3 mile (5.31 km) marker.

Stop at 4 ft/s2 (1.2 m/sz), 'record fuel temperature

and idle 7 s, accelerate to 15 mile/h (24 km/h) at

7 l't/s2 (2.1 m/sz). Continue acceleratng to 25 mile/h
(40 km/h) at 5 0/32 (1.5 :ll/52). Continue accelerating

to 40 mile/h (64 km/h) at 3 mil (09 m/såi. Promed
at 40 mile/h (64 km/h) to the 5.2 mile (8.37 km)

marker.

Stop fuel measuring and timing devices while driving

at 40 mile/h (64 km/h) at 5.2 mile (8.37 km). Record

fuel consurned, elapsed time, and fuel temperature.

Run recheck cycle.

Cycle 55 mile/h (89 km/h):

Operatioti

Approach the starting line at 55 mile/'h (89 kmfh).
'Record fuel temperature at line, start fuel measuring
and timing devices. Proceed at 55 mile/h (89 km/h) to

the 0.2 mile (0.32 km) marker.

Accelerate to 60 mile/h (97 krn/h) at 1 ?Ft/sz

(0.3 m/sz). lmmediately decelerate to 50 mile/h

(80 km/h) at 1 ft/s2 (0.3 m/s3). immediately accelcro

etc to 55 mile/h (89 km/h) at 1 0/32 (0.3 :ri/;2). Pro-
ceed at 55 mile/h (89 km/h) to the 1.2 mile (1.93 km)

marker.

Repeat accelerations and decelcration as at 0.20 mile
(0.32 km). Proceed to the 2.2 mile (3.54 km) marker.

Repeat accelerations and deceicrations as at 0.20 mile

(0.32 km). Proceed to the 3.2 mile (5.15 km) marker.

Repeat accelerations and decelerations as at 0.20 mile

(0.32 km). Proceed to the 4.7 mile (7 56 km) marker.

Stop fuel measuring and timing device while driving

at 55 mile/h (89 km/h) at 4.7 mile (7.56 km). Record

fuel consumed, elapsed time, and fuel temperature.

Run rechcck cycle.
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8.3. 7 Interstate Cycle 70 mile/h (113 kni/1.3!.-

Distance

mile (km) Operation

Approach the starting, line at 70 mile/h (1 13 km/h).

Record fuel temperature at line, start fuel measuring

and timing devices. Proceed at 70 mile/h (1 13 km/h) to

the 0.2 mile (0.32 km) marker.

Accelerate to 75 mile/h (121 km/h) at 1 ft/s2

(0.43 m/szl. Immcdiately deceleratc to 65 mile/h
(105 km/h) at 1 ft/52 (0.3 mm. immediately accel-
erate to 70 mile/h (113 km/h) at 1 ms2 (0.3 m/s2).

' Proceed at 70 mile/h (113 km/h) to the 1.2 mile

(1.93 km) marker.

Repeat accelerations and decelerations as at 0.20 mile

(0.32 km). Proceed to the 2.2 mile (3.54 km) marker.

Repeat accelerations and decelcrations as at 0.20 mile

(0.32 km). Proceed to the 3.2 mile (5.15 km) marker.

Repeat accelerations and decelerations as at 0.20 mile

(0.32 km). Procecd to the 4.7 müe (7.56 km) marker.

Stop fuel measuring and timing device while driving

at 70 mile/h (113 km/h) at 4.7 mile (7 .56 km). Record

fuel consumed, elapscd time. and fuel temperature.

Run recheck cycle;

0.0 . (0.0)

(0.32)

1.2 (1.93)

2.2 (3.54)

32 (5.15)

4.7 (7.56)

0.0 (0.0)

9. Data Recording- Data shall be entered as required on test data forms.

9.1 Test Vehiclc Speciñcations and Prcparation List

9.2 Data Form
'9.3 Summary Sheet

10. Data Correction (U.S. Units)

10.1 Reference Conditions

Ambient Temperature 60°l7 _ M
FUel Temperature 60°F
Barometric .Pressure 29.00 in Hg

Fuel Gravity (Gasoline) 0.737 Speciñc Gravity, 60.5° APl Gravity
Fuel Gravity (ASTM 10) 0.820 Speciñc Gravity, 41.0° API Gravity

(ASTM 21)) 0.845 Specific Gravity, 36.0° API Gravity

Fuel Net Heating Value ' *

' (ASTM ID) 126 700 Btu/gal

(ASTM 20) p 129 900 Bin/gi_m

10.2 Fuel Economy _Conection (Gasoline)
10. 2.1 Definitions [units/ü

TA - Average ambient temperature during test cycle (°F)
Tf - Average fuel temperature at measuring instrument during

test cycle (°F) '
P - Average barometric pressure during test cycle (in Hg)

G; - SPCCiñC gravity of test fuel at 60°F

GA - API gravity of test fuel :it 60°F
FEO - Observed fuel economy (mile/gul)

FEC - Corrected fuel economy (mile/ga!)

10.2.2 Correction Formula

FEC=FEo-C1-C2-C3-C4
\

[0.2.3 Correction Factors

C] = 1+0.0014 (60-TA)

C2 =" 1.0' Urban Cycle

= 1.0 + 0.0072 (P - 29.00) Suburban Cycle

= 1.0 + 0.0084 (P - 29.00) 55 mile/h lnterstate Cycle

= 1.0 + 0.0144 (P - 29.00) 70 mile/h lnterstate Cycle

C3 = l.0+0.8 (0.737 -Gs)

or

C3 = 1.0 + 0.0032 (GA 60.5)
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C4 is derived from Table l based on gravity ot' fuel at 60°F and Tf
or from the following analytical equation:

C4 =a +be+ c'I'r2

where the coefficients a, b, c are:

ASTM Fuel Group

Coefñcicnt 2 3 4

9.5982 (10)-1

6.3156 (10)-4

6.2624 (10)-7

9.6513 (10) -1

5.5473 (10)-4

43541 (10)-7

9.7108 (10) -1

b 4.6590 (10) 4
c 2.6156 (10) -7

93

10.3 Fuel Economy Correction (Diesel)

Note-The method for correcting observcd fuel economy for vehicles

with diesel engines has not been investigated to the same degree that it has

for gasoline powered vehicles. However, the ambient temperature and

barometric pressure corrections are primarily for changes in air density and

its effect on aerodynamic drag. Hence, the correction factors for gasoline

powered vehicles are recommended for use until additional data become

available. 4_ '
10.3.) Definitions (see section 10.21)

B = Volumetric heating value of diesel test fuel (Blu/gel)

1 0.3.2 Correcn'on Formula

FEC=FEo-C1-C2-C3-C4

10.3.3 Correction Factors

 

C1 = l.0+0.0014 (GO-TA)

C2 =- 1.0

= 1.0 + 0.0072 (l' - 29.00)

= 1.0 + 0.0084 (P - 29.00)

= 1.0 + 0.0144 (P - 29.00)

C3 = K/'H _

K = 126 700 (ASTM 1D type fuel:)

= 129 900 (ASTM 2D type fuels)

H-shall be obtained from Fig. 1 by using the observcd API gravity

at 60°F and the 50% distillation point or from calorirne'te: tests.

C4 is derived from Table l based on gravity of fuel at 60c F and Tf

or from the following analytics] equation:

Urban Cycle

Suburban Cycle

55 mile/h Interstate Cycle

70 mile/h Interstatc Cycle

C4 = 21 + be + chZ
where the coefñcients a, b, c are:

ASTM Fuel Group

Coefñcient l 2

9.7108 (10) -1

4.6590 (10) 4

2.6156 (10) -7

a 9.7645 (10) -1
b 3.8674 (10) -4
C 93735 (10) -8 i

11. om Correction (sr Units)
11.1 Reference Conditions

Ambient temperature 15 .6°C

Fuel temperature l5.6°C

Barometric pressure 98 kPa

0.737 specific gravity

0.820 specific gravity

Fuel gravity (gasolin-c)

Fuel gravity (ASTMlD)

(ASTM 2D) 0.845 speciñc gravity

Fuel Net Heating Value _

(ASTM 1D) 35.31 MJ/L *

(ASTM 2D) 36.21 MJ/L
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11.2 Fuel Economy Correction (Gasoline)

?1.2.1 Deñm'ñonstnitsj

TA Average ambient temperature during test cycle (°C)

Tf - Average fuel temperature during test cycle (°C)

P - 'Average barometric pressure during test cycle (kPa)

GS - Specific gravity of test fuel at 15.6°C

FEO .- Observed fuel economy (km/L)

FEC - Corrected fuel economy (km/L)

11.2.2 Correction Formula

FEC=FEo-C1-C2-C3-C4

11.2.3 Correction Factors

C1 = 1+ 0.0025 (15.6 - TA)

C2 = 1.0 Urban Cycle

= 1.0 + 0002] (P - 98) Suburban Cycle

= 1.0 + 0.0025 (P - 98) 89 km/h lnterstate Cycle

= 1.0 + 0.0043 (P - 98) 113 km/h lnterstate Cycle

C3 = 1.0 + 0.8 (0.737 - G5)
C4 is-derived from Table l based on gravity of fuel at 15.6°C and Tf

or from the following analytical equation:

C4 = 3' + b Tf + c'sz
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where the eoefñcients a'. b'. c' are:

ASTM Fuel Group

Coefñcient 1 2 3 4

9.8333 (10) -1

1.0487 (10) -3

1.4107 (10)°6

a* 9.8892(10)'1 9.8626(lO)'1
b' 7.0693(10)'4 3.6875(10)-4
c' 3.0370(10)-7 s.4745<10 -7

9.806? (10)-1
1.2090 (10) -3

2.0290 (10) -6

11.3 Fuel Economy Correction (Diesel)

Note-The method for correcting observed fuel economy for vehicles

with diesel engines has not been investigated to the same degree that it has

for gasoline powered vehicles. However, the ambient temperature and

barometric pressure corrections are primarily for changes in air density and

its effect on aerodynamic drag. Hence, the correction factors for gasolinc

powered vehicles are recommended for use until additional data become

available.

11.3.1 Definitions (see Section 11.21)

H == Volumetric heating value of test fuel (MJ/L)

11.3.2 Correction Formula

FEC=FE0-C1'C2-C3-C4

11.3.3 Correction Factors

C] = 1.0 + 0.0025 (15.6 - TA)
C2 = 1.0 Urban cycle

= 1.0 + 0.0021 (P - 98) Suburban Cycle
= 1.0 + 0.0025 (P - 98) 89 km/h lnterstatc Cycle

= 1.0 + 0.0043 (P - 98) 113 km/h Interstate Cycle

C3 = K/H

K = 35.31 MJ/L for ASTM ID type fuel

= 36.21 MJ/L for ASTM 2D type fuel

H shall be determined from Fig. 1 by using the API gravity at

15.6°C and the 50% distillation point or from calorimeter tests.

' C4 is derived from Table l based_ on gravity of fuel at 15.6°C and Tf

from the following analytical equation:

C4 = a'+b"l'f+ 6er
C3 : .

K = 35.31 MJ/L for ASTM 1D type fuel
= 36.2] MJ/L for ASTM 2D type fuel

H shall be determined from Fig. 1 by using the API gravity at 15.6°C
and the 50% distillation point or from calorirneter tests

C4 is derived from Table l based on gravity of fuel at 15.6°C and Tf
_ i i 9 2

where the coeft'rcients a , b', c' are:

ASTM Fuel Group

 

Coefficient l 2

a' 9.8892 (10): 9.8626 (10)'1
b' 7.0693 (10) 7 8.6875 (10) 7
c' 3.0370 (10)' ' 8.4745 (10)'

12. Data Presentation

12.1 Test Vehicle Speeifications and ?reparation List

12.2 Fuel Economy Test-Data Form

12.3 Fuel Economy Test Data-Summary Sheet




