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FÖRORD

Denna rapport utgör en sammanställning av resultat

från till största delen utländska undersökningar an-

gående tunga fordons luftmotstånd. Den litteratur som

ingår i sammanställningen har erhållits genom littera-

tursökning på de internationella databaserna IRRD och

SAE samt VTI's egen databas GEOROAD. Ytterligare under-

lag har erhållits från lastbilstillverkare och åkerier

samt genom ett flertal svenska och utländska tidskrifts-

artiklar.

Projektet har initierats och delvis bekostats av Trans-

portforskningskommissionen (Tfk). Huvuddelen har dock

bekostats av VTIs egna forskningsmedel för studier av

energifrågor inom transportsektorn.

VTI MEDDELANDE 171



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid

SAMMANFATTNING I

1 INLEDNING 1

'2 LUFTMOTSTÅND I TEORI OCH PRAKTIK 2

3 MÄTNING AV LUFTMOTSTÅND 12

4 ÅTGÄRDER FÖR SÄNKNING AV LUFTMOTSTÅNDET 16

4.1 Allmänt 16

4.2 Fordonets grundutförande 18

4.3 Tillbehör för eftermontering 24

4.4 Övriga åtgärder 31

5 LUFTMOTSTÅNDSSÄNKANDE ÅTGÄRDER FÖR SVENSKA

FÖRHÅLLANDEN 37

5.1 Utländska resultats tillämpbarhet i Sverige 37

5.2 Möjliga bränslebesparingar genom luftmot-
ståndssänkande tillbehör 41

5.3 Åtgärder av lastbilstillverkare och påbygg-
nadsföretag 45

5.4 Förslag till handlingsprogram 46

LITTERATURLISTA

BILAGA

VTI MEDDELANDE 171



Luftmotstånd hos lastvagnsekipage

av Olle Odsell
Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

De starkt ökade oljepriserna under 1970-talet har med-

fört ett ökat intresse för fordons bränsleförbrukning.

Bland de tekniska åtgärder som kan vidtas för att

sänka den specifika bränsleförbrukningen spelar en

sänkning av luftmotståndet en viktig roll. Forskning

kring personbilars luftmotstånd har pågått ända sedan

bilismens barndom, medan intresset för lastbilars

luftmotstånd har vaknat på allvar först under 1970-

talet._

Denna rapport utgör en sammanställning av resultat

från ett stort antal huvudSakligen utländska undersök-

ningar om lastbilars luftmotstånd. Som bakgrund till

resultaten ges en orientering om luftmotståndets teori,

och olika metoder för mätning av luftmotstånd presen-

teras. Avslutningsvis görs en bedömning av vilka luft-

motståndssänkande åtgärder som kan bli aktuella för

lastvagnsekipage i svenska förhållanden.

Luftmotståndet är linjärt beroende av fordonets front-

area, men kvadratiskt beroende av fordonets hastighet.

Luftmotståndet har därför störst betydelse vid höga

hastigheter, men man måste även ta hänsyn till hur

tungt lastat fordonet är och under vilka trafikför-

hållanden fordonet körs, för att kunna avgöra luftmot-

ståndets relativa betydelse för bränsleförbrukningen.

Vid körning på motorväg i jämn fart med lätt lastkan

luftmotståndet stå för över 60% av fordonets totala

rörelsemotstånd medan vid körning på landsväg i backig
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terräng det kan stå för mindre än l0%. Därför kan

luftmotståndssänkande åtgärder vara olika effektiva

beroende på typ av fordon, last och körförhållanden.

Luftmotstånd kan mätas antingen genom modellförsök i

vindtunnel eller genom fullskaleförsök på väg. Vind-

tunnelförsök har bättre noggrannhet men ger i allmän-

het för låga värden på luftmotståndet p g a förenklade

modeller och idealiserade luftströmmar. Landsvägsprov

är svåra att utföra med god noggrannhet då man måste

försöka isolera luftmotståndet från rullmotståndet och

övriga omgivande faktorer som väglutning, vind osv.

Luftmotståndet stiger kraftigt vid närvaro av sidvind

varför värden som uppmätts under idealiserade förhåll-

anden inte är representativa för körning i verkliga

förhållanden med Vindar av växlande riktning och styr-

ka.

Ofta mäter man effekten av luftmotståndssänkande åt-

gärder genom att mäta skillnaden i bränsleförbrukning

före och efter vidtagen åtgärd. Detta är dock en mycket

osäker metod om man inte har noggrann kontroll över

exempelvis vindförhållanden, temperatur, hastigheter

och körsätt. I USA har utvecklats en standardiserad

metod i vilken man använder två likandana fordon som

körs i par samma sträcka flera gånger, och som kan ge

en mätnoggrannhet av i 2-3% om den utförs korrekt. Av

detta inser man att s k "före-efter" tester med ett

fordon som tankas fullt mellan körningarna inte kan

förväntas ge tillförlitliga resultat.

Luftmotståndskoefficienten för ett lastvagnsekipage

ligger idag i området O.8-l.2, om hänsyn tas till viss

inverkan av sidvind. På lång sikt anser man att det

går atthalvera dessa siffror för optimalt utformade

lastbilar i fjärrtrafik, men det kräver omfattande

förändringar av både hytt och lastutrymme. Den grund-
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läggande regeln för lågt luftmotstånd är att luftström-

marna ska ledas över släta ytor med stora radier, vil-

ket inte alls uppfylls av dagens lastbilar. Genom mind-

re detaljförändringar av dagens fordon går det dock

att uppnå avsevärda minskningar av luftmotståndet.

De luftmotståndssänkande åtgärderna bör i första hand

vidtas på fordonets front eftersom den står för ca 70%

av det totala luftmotståndet. Avrundning av hyttens

och överbyggnadens främre kanter kan ge betydande

vinster, och kombinerat med optimal utformning av stöt-

fångare, fotsteg, solskydd och andra detaljer kan en

stor del av den totala besparingspotentialen täckas

in. Åtgärder på fordonets bakdel och t ex inklädning

av sidorna under lastutrymmet ger dock inte så stora

vinster att det lönar sig från enbart luftmotstånds-

synpunkt. Inklädning av sidorna kan dock vara en åt-

gärd att överväga eftersom det dessutom kan ge minskat

stänk, minskat buller och förbättrat underkörnings-

skydd för cyklister och.mopedister.

De enda luftmotståndssänkande tillbehör för eftermon-

tering som finns utvecklade för kommersiellt bruk är

vindavledare som monteras på hyttaket och olika typer

av plastinklädningar av lastutrymmets frontyta. Dessa

tillbehör kan ge betydande besparingar på fordon där

höjdskillnaden mellan hytt och överbyggnad är mer än

ca 0.5 m. Det är dock viktigt att de är rätt inställda

och utformade så att de även fungerar vid sidvind, och

för semitrailerekipage bör de kombineras med en längs-

gående avskärmning mellan hytt och trailer. Det är

också viktigt att påpeka att bränslebesparingarna kan

utebli helt om det sänkta luftmotståndet tas ut i form

av högre hastigheter. Därför har det föreslagits att

montering av vindavledare lämpligen kombineras med mon-

tering av automatisk maxhastighetsreglering.
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Ofta är det omöjligt att direkt överföra utländska

testresultat till svenska förhållanden, p g a skill-

nader avseende typer av fordon, hastigheter och trafik-

förhållanden. Än så länge finns det inte heller någon

större erfarenhet från t ex användning av vindavledare

i Sverige. En kvalificerad gissning är dock att ca

l5 000 svenska lastvagnsekipage i fjärrtrafik skulle

kunna uppnå en genomsnittlig bränslebesparing av ca

4% genom användning av riktigt utformade och inställda

vindavledare. Detta skulle ge en besparing på ca 18

miljoner liter dieselolja per år, vilket ungefär mot-

svarar den årliga oljeförbrukningen för 6 000 st små-

hus. Om även andra mer grundläggande förändringar av

lastfordonens utformning gjordes av lastbilstillver-

kare och påbyggnadsföretag skulle den långsiktiga be-

sparingspotentialen kunna bli den dubbla.

För denenskilde lastbilsägaren skulle montering av

en vindavledare kunna betala sig på i genomsnitt två

år, med nuvarande bränslepriser. För fjärrtrafikfordon

med mycket långa årliga körsträckor eller vid körning

med lätta laster kan investeringen betala sig på kor-

tare tid.

För att uppnå bränslebesparingar inom den tunga tra-

fiken i Sverige har det nybildade statliga Transport-

rådet fått i uppgift att administrera ett sparprogram

baserat på frivilliga överenskommelser mellan myndig-

heter, bilindustri och transportföretag. Sverige står

i dag i ett utvecklingsskede på detta område liknande

det som gällde i USA i mitten av sjuttiotalet, och vi

borde därför kunna dra nytta av de erfarenheter som

gjorts där genom ett liknande sparprogram. En viktig

uppgift blir att initiera och genomföra provningar

av bränslebesparande produkter med standardiserade

och jämförbara mätmetoder, för att urskilja bra pro-

dukter och undvika löften om orealistiska besparingar.
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INLEDNING

Ökande bränsekostnader och osäkerhet om den framtida

oljetillförseln har medfört ökat intresse för fordons

bränsleförbrukning, både från myndigheters och fordons-

ägares sida. För personbilar har i USA införts normer

för maximal bränsleförbrukning, och i Sverige har lik-

nande bestämmelser föreslagits i den trafikpolitiska

proposition som presenterades våren 1979.

För tunga fordon har några tvingande bestämmelser inte

föreslagits vare sig i USA eller i Sverige. Anledning-

arna till detta är bl a att det är svårt att fastställa

normförbrukningar för det stora antal fordonstyper som

finns inom den tunga trafiken; En annan anledning är

att den tunga trafiken endast står för ca 17% av lands-

vägstrafikens totala energiförbrukning, (gäller både

USA och Sverige), varför man till att börja med koncent-

rerat intresset till personbilstrafiken.

Även om lastbilar och bussar står för en relativt liten

del av vägtrafikens energiförbrukning, så är förbruk-l

ningen betydande i absoluta tal. I USA förbrukar tunga

lastbilar och bussar ca 80 miljarder liter bränsle per

år medan siffran i Sverige är ca 1.4 miljarder liter.

I USA startade man därför 1975 ett frivilligt energi-

sparprogram för den tunga trafiken, där myndigheter,

bilindustri och transportföretag gemensamt utvecklar,

provar och demonstrerar bränslebesparande åtgärder för

lastbilar och bussar. Man beräknar att detta program

vid utgången av år 1978 har sparat ca 10 miljarder

liter bränsle, och programmet har medfört ökat intresse

för bränslesnåla fordon, förbättrat underhåll och

bränslebesparande körsätt. I Sverige har beslutats om

ett liknande frivilligt sparprogram som ska administre-

ras av det nybildade Transportrådet, som börjar sin

verksamhet den 1 januari 1980.
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Bland de många åtgärder som kan vidtas för att sänka

bränsleförbrukningen inom den tunga trafiken, intar

åtgärder för att sänka fordonens luftmotstånd en viktig

plats. Andra åtgärder, som t ex förbättrade motorer och

transmissioner, sänkta hastigheter osv, kan kanske ha

större besparingspotentialer, men eftersom besparingar

genom en sänkning av luftmotståndet kan adderas till

övriga besparingar är det ändå ett viktigt område. Det

är först vid högre hastigheter som luftmotståndet har

större betydelse och därför är det främst inom fjärr-

trafiken som besparingar kan göras. I Ingenjörsveten-

skapsakademins studie "Bilen l98O-2000 (l)X) anges

möjligheter att sänka lastbilars luftmotstånd med drygt

20%, vilket skulle kunna resultera i en genomsnittlig

sänkning av bränsleförbrukningen med ca 5%.

LUFTMOTSTÅND I TEORI OCH PRAKTIK

Av den energi som tillförs motorn genom bränslet går

drygt två tredjedelar förlorad genom kylförluster,

friktion, m m i motor och transmission. Endast knappt

en tredjedel av bränslets energi kan alltså utnyttjas

för övervinnande av:

- rullmotstånd

- luftmotstånd

- accelerations- och stigningsmotstånd

Rullmotståndet är beroende av däcktyp, lufttryck i

däcket, vägbanans struktur och däckets belastning.

Rullmoståndet FR för ett fordon uttrycks matematiskt

enligt formeln:

 

x . . u . . .
>Siffror inom parentes hanVisar till referenser l
litteraturlistan
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där fR = rullmotståndskoefficienten (beror av däck
och vägbana)

= fordonets vikt i kg

g = tyngdaccelerationen 9.81 m/s2

För moderna radialdäck för lastbilar är rullmotstånds-

koefficienten i stort sett oberoende av hastigheten

och därmed blir rullmotståndet direkt proportionellt

mot fordonets vikt. Den drivhjulseffekt PR som krävs

för övervinnande av rullmotståndet stiger därmed lin-

järt med hastigheten v, enligt formeln:

PR = FR - v = fR - mg ' v

Luftmotståndet är beroende av fordonets frontyta, for-

donets aerodynamiska utformning och hastigheten. Mate-

matiskt uttrycks luftmotståndet FL enligt formeln:

FL :% . Cl . A 0 V2

där 0 = luftens densitet (1.226 kg/m3 vid +200 C)

cl: luftmotståndskoefficienten

A = frontarean

v = hastigheten

llátmotståndetstiger med kvadraten på hastigheten,

Vilket innebär att den drivhjulseffekt PL som erfordras

för övervinnande av luftmotståndet stiger med kuben

på hastigheten enligt formeln:

P=F.v=-p-'C°A'3L L 2 1 V

Hur rullmotstånd och luftmotstånd är relaterade inbör-

des illustreras av figur 1. Kurvorna gäller för en

typisk fjärrtrafikbil bestående av lastbil och släp,

dels vid bruttovikt 20 ton (tom) och vid bruttovikt

50 ton (full last). För beräkningarna har använts

följande värden: fR = 0 0075, A = 9 m2 och cl = 0.85.
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Figur 1 Erforderlig drivhjulseffekt för övervinnande av luft-
motstånd och rullmotstånd vid 20 tons respektive 50
tons bruttovikt.

Av figuren framgår att luftmotståndet blir lika stort

som rullmotståndet vid ca 55 km/h när fordonet är tomt,

men först vid ca 87 km/h när fordonet är fullastat.

När man ska försöka uppskatta besparingspotentialer

genom minskat luftmotstånd måste man därför förutom

fordonets form och höjd (frontarea) även ta hänsyn till

hur tung last och vilka hastigheter som fordonet i

allmänhet körs med.

Förutom övervinnande av rull- och luftmotstånd åtgår

energi även för accelerationer och stigningar. Hur stor

andel av energin som krävs för detta beror på trafik-

förhållanden och topografi. Enligt en studie av M.A.N.

(2)

stigningar,

kan över 50% av energin åtgå för accelerationer och

och endast ca l0% för luftmotståndet, vid

körning på vanlig landsväg. Vid körning på motorväg upp-
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skattas andelen energi för accelerationer och stigning-

ar till genomsnittligt ca 35%,

står för

läsa att

ge ca 5%

80 km/h,

medan luftmotståndet

ca 20%, (se figur 2). Ur figuren kan man ut-

en sänkning av luftmotståndet med 10% skulle

minskad bränsleförbrukning vid konstant fart

men bara ca 2% i genomsnittlig besparing vid

blandad körning på landsväg och motorväg. En vanlig

tumregel är att en sänkning av luftmotståndet med ett

Visst procenttal endast ger en sänkning av den genom-

snittliga bränsleförbrukningen med 1/3 - 1/4 av detta

procenttal.

Energy

 

Figur 2

VTI

å Ae rodynamic drag

E Acceleration, gradient

Rolling re sistance

Road Constant speed
SOnph

Highway '

Drivhjulsenergins fördelning på rullmotstånd,
accelerations- och stigningsmotstånd samt luft-
motstånd, för en lastbil med släpvagn lastad
till bruttovikt 38 ton. Ur ref (2).
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Eftersom frontarean för lastbilar i allmänhet bestäms

av krav på lastutrymmet så är det bara luftmotstånds-

koefficienten och hastigheten som man kan påverka för

att sänka luftmotståndet. P g a luftmotståndets starka

beroende av hastigheten så uppnås givetvis de största

bränslebesparingarna genom en sänkning av farten. När

man pratar om luftmotståndssänkande åtgärder från tek-

nisk synpunkt så avser man dock bara åtgärder för att

minska luftmotståndskoefficienten cl, dvs att ge for-

donet en så aerodynamiskt gynnsam form som möjligt.

Den grundläggande regeln för att uppnå lågt luftmot-

stånd för en kropp i en luftström är att luftströmmen

ska följa hela kroppens yta utan turbulenta luftvirvlar,

s k avlösning. För att uppnå detta måste kroppen ha

väl avrundade former utan störande utvändiga detaljer,

och det lägsta motståndet ger en kropp som är utformad

som en droppe. Droppformen är dock inte möjlig att helt

förverkliga för vägfordon, utan praktiska och tekniska

hänsyn gör att fordonen blir mer eller mindre kubfor-

miga, vilket speciellt gäller lastbilar och bussar.

För vägfordon kompliceras bilden ytterligare av att

kroppen rör sig nära en stillastående yta som utgörs

av vägen, och att luftströmmen även används för kylning

av motorn, ventilation, osv. Dessutom finns det ett

stort antal detaljer som stör luftströmmen, t ex back-

speglar och underredesdetaljer, vilket gör att luft-

strömmarna kring ett vägfordon är mycket komplicerade.

Man har uppskattat att av det totala luftmotståndet så

beror ca 70% på luftströmningen kring fronten, ca 20%

på undertryck och luftvirvlar kring bakdelen samt ca

10% på luftens ytfriktion mot fordonet. En schematisk

bild av hur luften strömmar kring en lastbil ges i

figurerna 3 och 4.
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Figur 3 Luftströmning kring fronten på en lastbil.
Ur ref (3).
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Figur 4 Luftströmning kring bakdelen av en lastbil.

Ur ref (3).

Vid kombinationen dragbil-semitrailer eller lastbil-

släpvagn, uppstår även luftströmmar mellan fordonen,

vilket försämrar de aerodynamiska egenskaperna ytter-

ligare, speciellt vid sidvind (se figur 5).

Sidvindens betydelse är ofta försummad i diskussioner

kring luftmotstånd, och de luftmotståndskoefficienter

som anges för fordon avser anblåsning rakt framifrån.

I praktiken uppnår man dock sällan detta ideala för-

hållande, utan hänsyn måste tas till omgivande vinds
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Figur 5 Luftströmning kring dragbil med semitrailer

vid rak motvind och vid sidvind. Ur ref (4).

riktning och hastighet. För att få reda på den vind-

riktning och vindhastighet som upplevs från fordonet

kan man göra ett vektordiagram enligt figur 6. Med

fordonets hastighet Vt och omgivande vindens hastig-

het VW i vinkeln m mot körriktningen, får vinden rela-

tivt fordonet hastigheten th och vinkeln w.

     

 

   

 

Figur 6 Vindhastighet och vindriktning relativt for-

donet vid sidvind. Ur ref (5).
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När vinden träffar fordonet snett framifrån så ökar

luftmotståndet dels på grund av tvärgående luftströmmar

mellan fordonsenheterna och dels på grund av att den

exponerade ytan mot vinden blir större. Matematiskt så

räknar man dock bara med frontytan på fordonet och

därför så kommer det ökade luftmotståndet p g a sid-

vinden att uttryckas genom en ökad luftmotståndskoeffi-

cient. Denna ökning kan bli ända upp till ca 50%, vil*

ket åskådliggörs i figur 7. I figuren kan man också

se att ett ökat avstånd mellan dragbil och släp ger

ett ökat luftmotstånd, speciellt under inverkan av

sidvind.

 

1.4 - *55%

   

H 1.1 m (43.5in.)

1.07 m (42 in.)

 

 

  

  

  

C0 / , , ,,

E. __ 1.1m(43.5in.)

.ä '7 _- 1.68 m (66 in.)

:g .6- m-
? .5h

5 .4-
3"

.2-

J*

1 l l l i

-10 '5 0 5 10 15 20 25

Yaw Angie, Deg.

Figur 7 Luftmotståndskoefficientens beroende av luft-
strömmens riktning w relativt fordonet. Ur
ref (6).

VTI MEDDELANDE l 7 l



10

På grund av luftmotståndets starka beroende av sidvind

är det nödvändigt att ta hänsyn till de aerodynamiska

egenskaperna hos fordonet även vid sned anblåsning.

I praktiken har man nästan alltid viss sidvind och

därför är det orealistiskt att räkna med den luftmot-

ståndskoefficient som uppmätts vid rak anblåsning, när

man ska försöka beräkna exempelvis hur stor bränsleför-

brukningen blir vid körning med fordon på väg. Då kan

man istället använda en koefficient som är korrigerad

för inverkan av omgivande vindförhållanden. Hur mycket

större denna koefficient blir beror på sannolika vind-

hastigheter och riktningar. Om man antar att sannolik-

heten är lika för alla vindriktningar så anges i ref

(5) och ref (8) att den korrigerade koefficienten bör

vara den som uppnås vid 5-7 graders snedanblåsning.

Detta innebär att koefficienten blir ca lO-lS% större

än det värde cl som uppmäts vid körning i vindstilla,

(jämför figur 7).

Eftersom all snedanblåsning resulterar i ökad luftmot-

ståndskoefficient, krävs det att omgivande vind blåser

nästan rakt bakifrån för att den ska "hjälpa till" att

föra fordonet framåt. I figur 8 illustreras hur bräns-

leförbrukningen beror av vindens riktning i förhållan-

de till körriktningen. Det är först vid en vinkel på

ca 1350, dvs i en sektor som sträcker sig 450 från

mittlinjen bakåt åt vardera hållet, som vinden medför

minskad förbrukning. Av figuren framgår också att man

inte tjänar igen i medvind vad man förlorar i motvind.

Det är också intressant att notera att man får lägre

bränsleförbrukning vid huvudsakligen medvind-motvind

än vid huvudsakligen sidvind eller växlande vindar.

Enligt ref (7) uppskattas medelvindstyrkan i USA till

7 mph (3.1 m/s) och enligt ref (8) är medelvindstyrkan

i England ca 3.5 m/s på en höjd av 3 m över marken.
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MÄTNING AV LUFTMOTSTÅND

Mätning av luftmotstånd kan antingen ske i vindtunnel

eller vid körning på väg. Eftersom det är svårt att

hålla kontroll på alla omgivande förhållanden vid kör-

ning på väg så utförs de allra flesta mätningar av

luftmotstånd i vindtunnel. Man har då möjlighet att

under helt reproducerbara förhållanden göra modifie-

ringar av fordonet och mäta Vilka förändringar i luft-

motstånd som erhålles. Man kan också snedställa fordo-

net mot luftströmmen och på så vis få fram egenskaper-

na vid snedanblåsning i olika Vinklar.

För att inte luftströmmen i en Vindtunnel ska kompri-

meras och tunnelns väggar ska inverka på luftström-

ningen, måste tvärsnittsarean vara stor i förhållande

till mätobjektets tvärsnittsarea. Hittills har det inte

funnits tunnlar som kan ta lastbilar i full skala utan

man måste arbeta med modeller i skala l/2-l/25. Resul-

tat från prov med skalmodeller är dock inte utan vida-

re överförbara till fordon i full skala. Bl a får vid

modellförsök det s k Reynoldska talet, som represente-

rar en kombination av mätobjektets storlek, strömnings-

hastigheten samt det strömmande mediets densitet och

viskositet, ett värde som sällan överstiger hälften av

det Värde som gäller i full skala. Dessutom är fordons-

modellerna ofta starkt förenklade utan t ex underredes-

detaljer, backspeglar och luftströmning genom kylare

och motorrum. Dessa faktorer gör att luftmotståndsko-

efficienter som uppmätts i vindtunnel i allmänhet blir

lägre än vad som gäller i verkligheten. I en engelsk

undersökning (9) erhölls generellt 0.05 - 0.10 lägre

värde på luftmotståndskoefficienten vid vindtunnelprov

med modeller i l/lO skala jämfört med vågprov i full

skala. Figur 9, som är hämtad från en amerikansk under-

sökning (10), visar likartat resultat och dessutom att

denna skillnad är ganska konstant för olika anblåsnings-

Vinklar. Vid jämförande prov, då absolutvärdet inte har
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så stor betydelse, är därför vindtunnelprov en bra me-

tod och utgör det säkraste och effektivaste sättet att

utprova modifieringar för att sänka luftmotståndet.

 

     

04-- -

como B +. wo
0.2»

-- FULL-SCALE
-- -"W!ND-TUNNEL"

-us -10 -5 0 5 :0 :5
B YAW ANGLE -DEGREES

Figur 9 Luftmotståndskoefficient uppmätt vid vindtun-
nelprov med modell i 1/8 skala och vid väg-
prov i full skala. Ur ref (10).

Mätning av luftmotstånd genom fullskaleprov på väg är

svårt att utföra med stor noggrannhet. Luftmotståndet

är bara en del av det totala rörelsemotståndet och man

måste därför räkna bort däckens rullmotstånd, förlus-

ter i transmissionen, eventuella stigningar samt vin-

dens inverkan. Felkällorna är alltså stora och det

krävs att man noga mäter t ex fordonsvikt, lufttryck

i däck, oljetemperatur i transmissionen samt vind- och

väderförhållanden.

Det är huvudsakligen tre metoder som kommit till an-

vändning för uppmätning av luftmotstånd på fordon i

full skala; l) utrullning på plan väg, 2) rullning

utför backe samt 3) drivmomentmätning. Vid utrullnings-

försök kör man upp fordonet i en bestämd utgångshastig-

het varefter man kopplar ur motorn och mäter retarda-

tionen eller tiden tills hastigheten sjunkit till ett

förutbestämt värde. I den andra metoden låter man for-
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donet frirulla utför en backe med konstant lutning

och man mäter den uppnådda sluthastigheten. Vid den

tredje metoden monterar man mätutrustning på drivaxlar

eller kardanaxel och mäter hur stort moment som krävs

för att driva fordonet med en konstant hastighet.

Ingen av dessa tre metoder kan ge annat än uppskattade

värden på luftmotståndet men kan ändå användas för

bl a validering av resultat från försök i vindtunnel.

Den mest använda metoden är utrullning ("coast-down")

och en utförlig beskrivning av denna metod ges i ref

(12) och (13).

Ofta behöver man inte mäta upp luftmotståndets exakta

storlek utan det som man är intresserad av är hur for"

donets bränsleförbrukning förändras p g a en vidtagen

åtgärd för att sänka luftmotståndet. Då kan man istäl-

let direkt mäta bränsleförbrukningen vid körning, men

man måste då ha i minnet att även denna metod ställer

stora krav på att omgivande faktorer hålles under

kontroll. Förutom tidigare nämnda felkällor vid väg-

prov tillkommer också bränslemätutrustningens noggrann-

het samt körsätt och hastigheter under provet. Flera

av dessa omgivande faktorer kan var för sig ha större

betydelse för bränsleförbrukningen än den vidtagna

åtgärden som man önskar mäta, varför bränsleförbruk-

ningsprov av detta slag måste planeras och genomföras

med stor noggrannhet.

Som tidigare nämnts i kapitel 2 så har vinden ett av-

görande inflytande på bränsleförbrukningen, och när-

varon av vind medför ökad förbrukning i nästan alla

vindriktningar utom rakt bakifrån. Alla bränsleför-

brukningsprov bör göras i vägens båda riktningar för

att minska vindens inverkan, men man tjänar ändå inte

in i medvind vad man förlorar i motvind.

I samband med det amerikanska frivilliga energispar-
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programmet för lastbilstrafiken har utvecklats en stan-

dardiserad metod för mätning av bränsleförbrukning:

"Joint ATA/SAE Fuel Consumption Test Procedure, Type

I and Type II". I Type I används två likadana fordon

som körs samma sträcka i båda riktningar. Sträckan

körs två gånger och första gången körs fordon nr 1

med den produkt som provas medan fordon nr 2 körs i

standardutförande. Till andra körningen flyttas pro-

dukten över till fordon nr 2, och fordon nr 1 körs i

standardutförande. I bilaga 1 finns denna testmetod

beskriven.

Type I test är lämpad för att prova produkter som är

relativt lätta att flytta mellan fordon, t ex vindav-

ledare, radialdäck, termostatstyrda kylfläktar etc.

För produkter som kräver längre monteringstid, t ex

motorer, bakaxlar eller oljetillsatser som kräver in-

körningstid, används Type II test. Den utförs på lik-

artat sätt men man kör då provfordonet i standardut-

förande först ett antal gånger tillsammans med ett

liknande kontrollfordon. Sedan monteras den produkt

som ska provas, varefter ytterligare ett antal kör-

ningar görs tillsammans med det oförändrade kontroll-

fordonet. Genom att jämföra de båda fordonens förbruk-

ningsändringar kan man med ganska stor säkerhet säga

vad nytta den provade produkten gör.

Ett flertal omfattande tester har gjorts i USA med

dessa båda metoder, och man har funnit att man kan

räkna med i 2-3% mätnoggrannhet, om testet utförs på

rätt sätt och Vägning av förbrukat bränsle eller en

bränsleflödesmätare med max i 0,5% mätfel användes.

Av detta inser man också att s k "före-efter" tester

med ett fordon som tankas fullt mellan körningarna

inte kan förväntas ge sådan noggrannhet att testresul-

taten kan anses tillförlitliga.
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ÅTGÄRDER FÖR SÄNKNING AV LUFTMOTSTÅNDET

Allmänt

Redan i bilismens barndom gjordes försök att utforma

*"strömlinjeformade" fordon i avsikt att i första hand

uppnå höga hastigheter med personbilar. Det var dock

inte förrän på 1950-talet som någon började intressera

sig för luftmotstånd för lastbilar och bussar. Vid

universitetet i Maryland i USA gjordes 1953 en serie

vindtunnelförsök med skalmodeller av lastbilar, då man

försökte optimera fordonets utformning med hänsyn till

luftmotståndet. Resultaten presenterades för ett antal

amerikanska lastbilstillverkare 1954 men de visade inget

större intresse, varför undersökningen aldrig presen-

terades officiellt. Först 1976 publicerades en rapport

(12) från dessa försök, i samband med det nyvaknade

intresset för luftmotstånd för lastbilar. Teknikerna i

Maryland var före sin tid och det är förvånansvärt att

se att de åtgärder man kom fram till 1953, i stort sett

är identiska med de som man nu diskuterar att införa

på lastbilar på 1980-talet (se figur 10 och 11).

Den möjliga besparingspotentialen genom minskat luft-

motstånd är svår att exakt ange, men flera undersök-

ningar nämner att en halvering av luftmotståndet jäm-

fört med dagens lastbilar är möjlig. Detta skulle, be-

roende på typ av körning, innebära bränslebesparingar

på 10 - 30%. I ref (3) och (13) anges att den lägsta

luftmotståndskoefficient som kan uppnås för lastbilar

och bussar är ca 0,4. I praktiken torde det dock vara

svårt att för lastbilar uppnå lägre värde än ca 0,6,

bl a beroende på svårigheter att klä in underredet och

mellanrummet mellan dragbil och släpvagn.
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Figur 10 Förenklat lastfordon med extrem strömlinje-
form. Ur ref (12).
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Figur ll Frambyggd lastbil med luftmotståndssänkande
modifieringar. Ur ref (12).
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Fordonets grundutförande

 

Luftmotståndskoefficienten för ett lastvagnsekipage

.skiljer sig något beroende på om det gäller en singel-

lastbil, en lastbil med släpvagn eller ett semitrailer-

ekipage. Vid anblåsning rakt framifrån är skillnaden

mellan fordonstyperna inte så stor utan cl ligger i

området 0,7 - 0,8. Vidxmuaianblåsning försämras emeller-

tid singellastbilens värde mindre än för de övriga två

typerna. I ref (13) och (14) anges den sidvindskorri-

gerade luftmotståndskoefficienten till 0,7 - 0,9 för

singellastbil, 0,9 - 1,2 för lastbil med släpvagn samt

0,9 - l,l för semitrailerekipage. Dessa värden gäller

fjärrtrafikfordon med kapell eller skåp upp till ca

4 meters höjd. Fordon med högre överbyggnader, men även

lastbilar med öppet flak och specialfordon för exempel-

vis biltransporter, kan ha högre luftmotståndskoeffi-

cienter än dessa.

För semitrailerekipage ökar luftmotståndet om avstån-

det mellan dragbil och trailer ökar. Detta beror på

den nedåtgående luftström som uppstår mellan hytten

och trailerns framkant. Luftmotståndsökningen blir

större ju mer sned anblåsning som fordonet utsätts för,

vilket framgår av figur 7 på sidan 9. Man kan anta att

samma förhållande gäller för avståndet mellan lastbil

och släpvagn. För lågt luftmotstånd bör alltså fordons-

enheterna vara så nära varandra som möjligt.

En generell regel för lågt luftmotstånd är att skarpa

kanter och hörn på fordonet bör undvikas, eftersom de

ger upphov till turbulenta luftvirvlar, s k avlösning.

Stora vinster i luftmotstånd kan därför göras genom

avrundning av hyttens och lastutrymmets kanter. I en

undersökning (l5) gjorde man fullskaleförsök med ett

helt lådformat fordon på vilket man sedan avrundade

de lodräta och vågräta kanterna, (se figur 12).
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percent

A. 1.13 --
B 0.68 40
C 0.520 54
D 0.440 61
B 0.443 61
F 0.463 59

  

  

 

Figur 12 Luftmotståndskoefficienter för olika utförande
av provfordonet. Utförande D och E är lika som
C men med full respektive 3/4 inklädning av
underredet. Utförande F är lika som E men med
skarpa bakre kanter. Ur ref (15).
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Avrundningen medförde sänkning av luftmotståndet med

över 50%, och det är intressant att notera att avrund-

ningen av de bakre kanterna inte hade någon större be-

tydelse, (jämför utförande E och F). Många undersök-

ningar anger minskat luftmotstånd med mellan 5 - 35%

genom avrundning av skarpa kanter på lastbilens hytt

och lastutrymme. Det lönar sig dock inte att ta till

större radier än ca 30 cm.

Den generella regeln om avrundade kanter gäller dock

inte alltid när man ser till det totala luftmotståndet

för kombinationen hytt - lastutrymme. En kantig hytt

kan i vissa fall medföra lägre totalt luftmotstånd

genom att hytten avskärmar luftströmmen från att träffa

ett kantigt lastutrymme. Kombination (a) i figur l3 ger

exempelvis lägre totalt luftmotstånd än kombination

(c).

Vid en vindtunnelundersökning utförd av M.A.N. (13)

visade det sig att det totala luftmotståndet inte för-

ändrades då den kantiga standardhytten i ett semi-

trailerekipage byttes mot en strömlinjeformad hytt,

(se figur l4). Däremot ändrades fördelningen mellan

dragbilens respektive trailerns andelar av det totala

luftmotståndet från 86,5%/l3,5% till 55,2%/44,8%. Om

frontytan på trailern dessutom försågs med en påbygg-

nad med avrundade kanter (radie 30 cm) erhölls dock

19% lägre totalt luftmotstånd och fördelningen mellan

dragbil och trailer blev 78,3%/21,7%. Vid sned avblås-

ning blev luftmotståndsminskningen med version (C) A

0 och 30% vid w = 10°, jäm-
fört med standardutförandet (a).

ännu större, 28% vid W = 5
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Figur 13 Luftströmning kring några olika kombinationer

dragbil - semitrailer. Ur ref (3).
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Figur 14 Strömmingsförhållanden kring semitrailereki-
page 1 (a) standardutförande, (b) med ström-

linjeformad hytt och (0) med strömlinjeformad

hytt och avrundad trailerfront. Ur ref (13).
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Dessa exempel visar att det är nödvändigt att se till

hela fordonet då man vidtar åtgärder för att sänka

luftmotståndet. Likväl som det i M.A.N.-exemplet be-

hövdes åtgärder på både hytten och lastutrymmet för

att uppnå minskat luftmotstånd, så finns det exempel

från GM (6) där avrundning av framkanterna på trailern

inte gav några ytterligare vinster då en väl utformad

vindavledare var monterad på hyttaket.

Av ovan nämnda orsaker är det svårt att säga vilken

typ av i dag befintliga hytter (torpedbyggda eller

frambyggda) som är bäst från luftmotståndssynpunkt.

Det beror på lastutrymmets höjd och utformning samt

på vilken typ av fordon (lastbil eller semitrailer)

som det gäller. Hyttens höjd har heller inte så stor

betydelse så länge den bara är något lägre än lastut-

rymmet. Det torde dock stå klart att om man vill kon-

struera ett fordon som är optimalt från luftmotstånds-

synpunkt så utgår man från en mjukt avrundad frambyggd

hytt. Dessutom försöker man sedan klä in både underrede

och mellanrum mellan fordonsenheterna så mycket som

möjligt, ungefär enligt skissen i figur 15.
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Figur 15 Lastvagnsekipage optimerat för lågt luftmot-
stånd. Ur ref (13).

VTI MEDDELANDE 171



24

Tillbehör för eftermontering

 

Sedan intresset för lastbilars luftmotstånd vaknade i

början av 1970-talet har ett stort antal tillbehör för

eftermontering utvecklats och börjat säljas. Det ojäm-

förligt största antalet har varit olika typer av vind-

avledare (ibland kallade takspoilers) för montering på

hyttaket, och orsaken till detta är att många under-

sökningar har visat att denna relativt enkla åtgärd

kan ge betydande sänkningar av luftmotståndet. Många

olika typer av vindavledare har provats, och uppgif-

terna om hur stora besparingar som kan göras varierar

mycket. I många fall rapporteras dock sänkningar av

luftmotståndet med 10 - 35%, vilket i gynnsamma fall

skulle kunna ge bränslebesparingar i storleksordningen

5 - 20%.

Principen för vindavledaren är att luftströmmen ska

avledas uppåt och åt sidorna så att den inte träffar

lastutrymmets främre yta. Detta kan lösas på många

sätt, av vilka några visas i figur 16. I rak motvind

fungerar de flesta typer ungefär lika bra, men det

förutsätter att spoilerns höjd och lutning är inställd

efter lastutrymmets höjd och avståndet mellan spoiler

och överbyggnad. Om luftströmmen avleds för högt så

bromsar spoilern mer än nödvändigt, och träffar luft-

strömmen för lågt så erhålls avlösning vid lastutrym-

mets övre kant, med ökat luftmotstånd som följd, (se

figur l7). I flera undersökningar rekommenderas att

man bör montera vindavledaren långt fram på hytten

och med så stor lutning som möjligt. För att minska

känsligheten för inställning av spoilern bör lastutrym-

mets främre kanter avrundas, vilket även förbättrar

resultatet vid sidvind.
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Figur 16 Olika utföranden av Vindavledare:

(b) Topp-spoiler, (c) GM prototyp och (d) GM
Dragfoiler

-..-

(a) Airshield,

VTI MEDDELANDE l 7 l



26

OVERSHOOT   

 

MATCHlNG

 

(b)

 
______\\\

UNDERSHOOT

   

Figur 17 Luftströmning vid olika inställning av vind-
avledare. Ur ref (3)

En metod som fordonsägare själva kan använda för att

hitta den optimala inställningen är att fästa lätta

snören eller garn i bakkanten på vindavledaren och

sedan köra i normal landsvägsfart medan snörena obser*

veras:ñbä1en annan bil. Vid rätt inställning ska snö-

rena utan alltför mycket fladder följa luftströmmen

mot överkanten på lastutrymmet.

Vid närvaro av sidvind kan de olika typerna av vind-

avledare skilja sig Väsentligt i effektivitet. Detta

gäller speciellt på semitrailerekipage där den tvär-

gående luftströmmen mellan dragbil och trailer för-

stärks vid användning av vindavledare, p g a det ökade

undertrycket i området bakom hytten. Därför måste på

semitrailerekipage vindavledaren kompletteras med en

längsgående avskärmningsanordning mellan hytt och
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trailer för att fungera Väl även i sidvind. Sådana an-

ordningar finns i flera utföranden, antingen för mon-

tering på dragbilen ("gap seal") eller för montering

på trailern ("Vortex stabilizer"). I figur 18 ses

några olika typer av Vindavledare och hur deras egen-

skaper förändras Vid snedanblåsning.

   

DEFLECTO'R NOSE FAiRlNO ROOF FAIRWG AND GAP SEAL

  

 

0.* *' CURVE conmcuanson '

   

l BASEUNE

2 " DEFLECTOR

0.2 - 3 " o ROSE FMRING "

4 ' ROOF FMRING 0 GAPSEAL

o 1 1 1 L

0 4 8 12 :6 20

YÅW ANGLE 'V 056.

Figur 18 Luftmotståndskoefficientens beroende av an-
blåsningsvinkeln W, för några olika utrustade
fordon. Ur ref (7).
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Även för lastbilar förbättras vindavledarens egenska-

per i sidvind om utrymmet bakom spoilern avskärmas i

längsled. Detta gäller om spoilern har formen av en

svagt böjd skiva som exempelvis typ (a), (b) och (c) 1

figur 16. Om vindavledaren är utformad som en huv som

exempelvis typ (d), så bibehåller den sin funktion

även i sidvind, då den är monterad på en lastbil.

En något annorlunda lösning för att sänka luftmotstån-

det är "noskonen" som kan ses på det mittersta semi-

trailerekipaget i figur 18. Den består av en "bubbla"

i plast som monteras på den del av lastutrymmets front-

yta som sticker ovanför hytten. Noskonen har visat sig

fungera bra på både lastbilar och semitrailers och den

ger bra resultat även vid sidvind, (se kurva 3 i figur

18).

Det finns även andra lösningar där man koncentrerar

sig på att undvika avlösning vid lastutrymmets kanter.

En anordning som kallas "Aeroboost" består av en plast-

inklädnad som fästes på lastutrymmets främre yta och

som avrundar kanterna för bättre luftströmning, (se

figur 19). En annan metod är att montera ledskenor på

några centimeters avstånd från lastutrymmets främre

kanter. Dessa skenor ("Airvanes") leder luftströmmen

runt hörnen så att separation och turbulens inte upp-

står. Sänkning av luftmotståndet med upp till 30% med

dessa båda anordningar rapporteras i (16) och (17),

men andra undersökningar (18) anger betydligt lägre

värden kring 5 - 15%. Båda dessa anordningar kan givet-

vis ersättas av en verklig avrundning av lastutrymmets

kanter med radien ca 30 cm.
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Figur 19 Lastbil med Aeroboost och kontrollfordon. Ur
ref (16).

Ledskenor har även provats runt frambyggda hytters

främre kanter. En undersökning (19) redovisar 10% lägre

luftmotstånd då ledskenor monterats runt hyttens lod-

räta kanter under vindrutan. När manmonterade en led-

skena vågrätt över vindrutan ökade dock luftmotståndet

i stället. Detta berodde på att luftströmmen då avlän-

kades så att den träffade längre ned på lastutrymmets

frontyta. Detta är analogt med vad somtidigare påpe-

kats gällande strömlinjeformade hytter. Man måste se

till hela fordonets utformning för att uppnå lågt luft-

motstånd. Om ledskenan över vindrutan hade kombinerats

med en vindavledare på hyttaket, så hade troligen led-

skenan bidragit till minskat luftmotstånd. En typ av

ledskenor används redan i dag på de flesta svenska

frambyggda hytter, men deras huvuduppgift är att minska

nedsmutsning och stänk fkån. framhjulen. Det är dock

möjligt att dessa ledskenor även skulle kunna bidra

till minskat luftmotstånd om utformning och luftspal-

ter optimerades för detta.
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På grund av de stora variationerna som finns i for-

donstyp, typ av överbyggnad osv för lastvagnsekipage,

är det svårt att ge några entydiga rekommendationer

vilken typ av tillbehör för eftermontering som ger

den största sänkningen av luftmotståndet. Den optimala

vindavledaren kommer exempelvis att se olika ut bero-

ende på om den ska sitta på en lastbil eller ett semi-

trailerekipage samt beroende på hyttens utformning och

lastutrymmets höjd. När man går igenom det stora antal

undersökningar som gjorts med olika kommersiellt till-

gängliga tillbehör så finner man dock att de flesta

kommit fram till ungefär samma rangordning när det

gäller typen av tillbehör. Mellan olika fabrikat av

samma typ är det dock svårt att göra någon skillnad.

Ranordningen är gjord med hänsyn tagen till egenskaperna

både i rak motvind och i sidvind och ser ut ungefär'

enligt nedan. För semitrailerekipage bör vindavledarna

kompletteras med i första hand en längsgående avskärm-

ning monterad bakom hytten ("gap seal") eller en längs-

gående stabilisatorfena monterad på trailerns front

("vortex stabilizer").

l. Huvformad vindavledare verksam både uppåt och åt

sidorna.

2. Svagt böjd vindavledare med stor lutning och med

längsgående avskärmning bakom vindavledaren.

3. Noskon monterad på den del av lastutrymmet som

sticker upp ovanför hytten.

4. Anordning för avrundning av lastutrymmets kanter

("Aeroboost") eller ledskenor runt lastutrymmets

kanter ("Airvane"), (eller verklig avrundning av

kanterna med ca 30 cm radie).

5. Svagt böjd vindavledare med stor lutning.

6. Svagt böjd eller plan vindavledare med nära lod-

rätt montering.
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Övriga åtgärder

 

Olika typer av vindavledare och påbyggnader av lastut-

rymmets frontyta är hittills de enda luftmotstånds-

sänkande åtgärder somkommit till någon större prak-

tisk användning. Det finns dock fler möjliga åtgär-

der, men de är ännu ej färdigutvecklade för kommer-

siellt bruk och vissa åtgärder är endast lönsamma om

de vidtas redan vid konstruktionen av fordonet.

Tidigare har nämnts att hyttens kanter bör vara av-

rundade för att luftmotståndet ska bli lågt. Flera

undersökningar, bl a (20), påvisar också att små

vinster kan göras genonümorttagande.av utskjutande de-

taljer på hytten, som exempelvis backspeglar, fotsteg,

dropplister, blinkers osv. På befintliga bilar lönar

sig inte sådana åtgärder men vid nykonstruktion av

hytter kan man uppnå några procent lägre luftmotstånd

genom optimering av dessa detaljer.

Ett par detaljer som dock går att åtgärda på befint-

liga fordon, och som med stor sannolikhet medför onö-

digt högt luftmotstånd, är solskydd, takräcken och

takmonterade firmaskyltar. De allra flesta fjärrtra-

fiklastbilar i Sverige har både solskydd och firma-

skyltar som inte alls är utformade med hänsyn till

luftmotståndet. Emellertid skulle det genom en vettig

utformning gå att utnyttja dessa detaljer för att i

stället sänka luftmotståndet. Flera fabrikanter av

vindavledare erbjuder exempelvis varianter där ljus-

skylten är inbyggd i vindavledaren, och den fyller

därmed två funktioner. När det gäller solskydd så har

exempelvis Mercedes ett utförande där solskyddet fun-

gerar som ledskena över hyttens övre kant, (se figur

20). I figur 20 kan man också se att Mercedes relativt

nyligen formgivna hytt har avrundade kanter och detalj-

utformning som är gjord med hänsyn till lågt luftmotstånd.
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Den något äldre Scaniahytten är avsevärt kantigare

och det avspeglar att hytten formgavs på den tiden

då luftmotståndssynpunkter inte hade någon framskju-

ten plats i konstruktionsarbetet.

 

    

Figur 20 Kantig hytt med ogynnsam detaljutformning
och avrundad hytt med gynnsam detaljutform-
ning från luftmotståndssynpunkt.

På personbilar har det blivit allt vanligare med en

spoiler under främre stötfångaren för att hindra luf-

ten att passera längs det från luftmotståndssynpunkt

ogynnsamt utformade underredet. Liknande spoilers,

eller inklädning av utrymmet mellan stötfångare och

framaxel, har provats även på lastbilar och har re-

sulterat i minskat luftmotstånd med några procent.

Man måste dock se till att tillräcklig kylning erhålls

till motor och bromsar, varför detta är en detalj

som lämpligen utformas i samband med konstruktionen

av hela lastbilen.
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Eftersom luftmotståndet vid en given hastighet beror

av produkten av luftmotståndskoefficienten och den

projicerade frontarean, är det av stor vikt att ha

så liten frontyta som möjligt. När överbyggnaden

blir mer än 2 - 3 dm högre än hytten försämras sam-

tidigt även luftmotståndskoefficienten (se figur 21),

varför luftmotståndet stiger mer än vad som motsvaras

av areaökningen. I dag körs de flesta lastbilar med

fast skåphöjd eller kapellhöjd, men ofta så utnyttjas

inte den invändiga lasthöjden fullt. Om det på sådana

fordon på ett enkelt sätt gick att justera skåpets

eller kapellets höjd skulle en avsevärd sänkning av

luftmotståndet kunna uppnås.

Trailer Height, Ft.
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Figur 21 Luftmotståndskoefficientens förändring vid
. ändrad höjdskillnad mellan hytt och lastut-

rymme. Ur ref (6).

Utformningen av lastutrymmets ytterväggar har också

betydelse för luftmotståndet. En container med ut-

vändiga lodräta ribbor kan exempelvis ge ca 10% högre

totalt luftmotstånd än en container med slät utvändig

yta, (20). För specialfordon kan skillnaderna vara

ändå större, - exempelvis har för biltransportfordon
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påvisats minskningar av luftmotståndet med 20 - 30%

när trailerns sidor har klätts in med kapell eller

plåtar, (Zl).

På fordon med vanlig kapell- eller skåpöverbyggnad

har försök gjorts med inklädning av lastbilens och

släpvagnens sidor under flaket för att förhindra luft-

strömning förbi det oregelbundna underredet. Sådan

inklädning ger dock minskat luftmotstånd bara vid

relativt kraftig sidvind, varför enbart luftmotstånds-

aspekten inte motiverar åtgärden. Inklädning av si-

dorna ger dock samtidigt andra fördelar som minskat

buller, minskat stänk och bättre underkörningsskydd

för cyklister och mopedister, varför denna åtgärd

skulle kunna vara värd att prova mera.

Tidigare har påpekats att mellanrummet mellan enheterna

i en fordonskombination bör täckas in för att uppnå

lågt luftmotstånd, speciellt vid sned anblåsning.

Man har provat olika typer av bälgar, men de medför

praktiska problem vid bl a lastning och lossning. För

semitrailerekipage finns, som tidigare nämnts i sam-

band med vindavledare, längsgående avskärmningsanord-

ningar som monteras bakom hytten eller på trailerns

front. En liknande anordning för släpvagnar har pro-

vats i Tyskland (2). Släpvagnens front försågs med

en inklädning som avrundade de främre kanterna till

30 cm radie, och i mitten placerades en längsgående

avskärmning som täckte ungefär halva mellanrummet

mellan lastbil och släpvagn, (se figur 22). Denna

anordning gav 10% minskat luftmotstånd och var näs-

tan lika effektiv som en fullständig inklädning av

mellanrummet, (se figur 23).
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Figur 22 Släpvagn med inklädning av front och
sidor. Ur ref (2).
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Figur 23 Minskning av luftmotståndet vid olika åt-
gärder i utrymmet mellan lastbil och släp-

vagn. Ur ref (2).

Bakom ett lastvagnsekipage bildas ett undertryck som

uppskattas stå för 20 - 30% av det totala luftmot-

ståndet. Försök har gjorts att minska detta med ett

koniskt avsmalnande bakparti, och exempelvis (l2) rap-

porterar en minskning av luftmotståndet med ca l2% på
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detta sätt. Ett avsmalnande bakparti minskar dock

lastutrymmet eller ökar fordonslängden. För att lösa

detta har diskuterats att utföra avsmalningen i t ex

plast bakom det ordinarie lastutrymmet, och att man

inte ska behöva räkna in denna del i fordonslängden.

Man har även skissat på lösningar där fartvinden

skulle blåsa upp en säck bakom fordonet och på så

sätt åstadkomma den eftersträvade droppformen. Ingen

av dessa lösningar ger dock så stora vinster att de

kan anses uppväga de praktiska nackdelarna.

Även andra något enklare åtgärder har provats för

att ändra strömningsbilden bakom fordonet och minska

undertrycket. I figur 24 visas några av dessa lös-

ningar och av dem gav "cavities", dvs en förlängning

av skåpets sidor, det bästa resultatet genom en minsk-

ning av luftmotståndet med ca 5%. I flera undersök-

ningar (3,22) drar man dock slutsatsen att det inte

finns några större praktiska möjligheter att minska

bakdelens luftmotstånd, utan att det lönar sig bättre

att vidta åtgärder på fordonets framdel för att uppnå

lågt luftmotstånd.

<«
v ,/ I r' i'g /1

,7
'11' m    

SPUTTERS

 

CAVlTIES

Figur 24 Modifieringar av fordonets bakdel för min-
skat luftmotstånd. Ur ref (3).
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LUFTMOTSTÅNDSSÄNKANDE ÅTGÄRDER FÖR SVENSKA FÖRHÃLLANDEN

Utländska resultats tillämpbarhet i Sverige

 

Huvuddelen av de undersökningar som utförts om luft-

motståndssänkande åtgärder har gjorts i USA. Ameri-

kanska resultat och erfarenheter är dock sällan direkt

överförbara till europeiska eller svenska förhållanden,

beroende på skillnader avseende hastigheter, vägar och

fordon.

På grund av luftmotståndets starka hastighetsberoende

har den genomsnittliga hastigheten hos lastbilarna en

avgörande betydelse för hur stor brånslebesparing som

uppnås genom luftmotståndssänkande åtgärder. I USA får

lastbilar köra 55 mph (88.5 km/h) på de större vägarna,

men ofta så håller de motorstarka fjärrtrafikbilarna

betydligt högre hastighet än så. En mätning av hastig-

heter som utfördes 1978 visade att lastbilarna på ame-

rikanska motorvägar höll en genomsnittshastighet av

58.3 mph (93,8 km/h), och ca 26% höll högre hastighet

än lOO km/h (62 mph), (se figur 25).

data from 25 States
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Figur 25 Hastighetsfördelning för lastbilar på Inter-
state highways" i USA. Ur ref (23).
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Det amerikanska vägnätet där fjärrtrafiken går har

också mycket hög standard, varför lastbilarna går med

praktiskt taget konstant hastighet utan störningar från

omgivande trafik eller hastighetsbegränsningar. I Sve-

rige gäller 70 km/h som högsta tillåtna hastighet för

lastbilar med släpvagn, men man måste ta hänsyn till

att de verkliga hastigheterna ofta ligger betydligt

högre. Trots detta så medför skillnaderna mellan USA

och Sverige att den genomsnittliga bränslebesparingen

p g a sänkt luftmotstånd blir betydligt större i USA

än i Sverige. Som riktvärde kan nämnas att en sänkning

av luftmotståndet med 10% på en fjärrtrafikbil kan

förväntas ge en genomsnittlig bränslebesparing på ca

5% i USA, men bara ca 2 - 3% i Sverige.

Det måste betonas att dessa bränslebesparingar endast

rhålles om fordonet, efter att en luftmotståndssän-

kande åtgärd vidtagits, körs med samma hastigheter som

tidigare. Om bilen har låg motoreffekt och föraren

alltid strävar efter att köra så fort som bilen förmår,

så kommer det minskade luftmotståndet att medföra ökade

hastigheter. I sådana fall kan besparingen utebli eller

man kan till och med få ökad bränsleförbrukning. För

att undvika detta rekommenderas i en undersökning (24)

att montering av luftmotståndssänkande tillbehör kom-

bineras med montering av en anordning för automatisk

hastighetsreglering.

Även när det gäller fordonen så finns det ganska stora

skillnader mellan USA och Sverige. Den dominerande

fordonstypen i USA är semitrailerekipage, och dragfor-

donen skiljer sig i många avseenden från de europeiska.

Man har en relativt stor andel torpedbyggda dragbilar

och man har fortfarande ett betydande inslag av bensin-

drivna lastbilar, även i de tyngsta viktsklasserna.

I figur 26 visas hur stor del av nyförsålda lastbilar

som utrustats med dieselmotorer och annan bränslebe-
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sparande utrustning under åren 1973 - 1979.

MODEL YEAR

VEHICLE 1979
CLASSES 1973 1974 1975 1976_ 1977 1978 (3 mos)

 

Ill- VI (10,001-26,000 Ibs GVWR):

All Trucks Sold 304,704 268,361 312,535 222,979 214,380 213,439 59,804

 

°/o Diesels 1.7 1.6 2.7 3.5 6.8 8.0 6.9

°/o Radials .09 .06 .28 1.2 4.3 4.5 5.4
°/o Variable Fan 19.5 8.8 14.0 21.1 , 19.3 57.3 72.1

Drive

VII (26,001-33,000 /bS G VWR):

All Trucks Sold 43,589 37,282 30,942 28,499 36,700 48,025 15,908

 

°/o Diesels 37.3 38.5 42.0 37.7 51.5 53.0 51.4

°/o Radials .64 1.3 3.3 7.3 10.6 7.7 4.5

°/o Variable Fan 1.8 4.8 7.9 10.7 16.0 47.1 41.9

Drive

VIII (Over 33,000 /bs G VWR):

AH Trucks Sold 176,358 186,597 105,240 122,528 170,433 188,949 57,319

 

°/o Diesel 82.3 83.0 81.9 86.6 89.0 88.3 89.3
°/o Fuel Economy 15.4 18.2 28.6 30.5 50.1 57.3 62.4

Diesels

°/o Aerodynamics .8 1.1 3.2 13.0 11.2 11.9 13.0
Devices -

°/o Radiai Tires 3.2 3.8 7.8 24.0 23.2 29.5 31.2

°/o Variable Fan 4.0 3.8 24.0 39.1 47.7 75.1 80.2
Drives

°/o Road Speed ' ' 2.4
Governors l

°/o Tag Axles 10.0

Figur 266 Användning av energieffektiv utrustning på

nya lastbilar i totalviktsklasserna 4500 -

11800 kg, 11800 - 15000 kg samt över 15000 kg.

Ur ref (231.

I tabellen kan ses en markant ökad användning av energi-

effektiva tillbehör sedan det amerikanska frivilliga

sparprogrammet för den tunga trafiken startade 1975,

men det är ändå intressant att notera marknadens trög-

het när det gäller exempelvis användning av radial-

däck och aerodynamiska anordningar. Orsakerna till

denna tröghet kan vara att de amerikanska lastbils-

ägarna ofta karakteriseras som mycket konservativa,

men det låga intresset för aerodynamiska anordningar

kan också förklaras av en viss skepsis inför anord-

ningarnas funktion och nytta. I en undersökning (25)

anges som tänkbara orsaker till denna skepsis:
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° Bristande förståelse bland fordonsägarna för luft-

motståndets teknologi och betydelse

' Bristande förståelse bland forskare och tillbehörs-

tillverkare för lastbilars användning i praktiken

9 Olika testmetoder som gör det svårt att jämföra och

värdera uppnåddaresultat

° Konkurrens mellan tillbehörstillverkare som för-

hindrar utbyte av resultat och erfarenheter

O Överdrivna löften om bränslebesparingar p g a att

man inte tagit hänsyn till effekter som sidvind,

varierande last och varierande körförhållanden

En del av dessa förhållanden har på senare tid förbätt-

rats i USA, p g a information och standardisering av

mätmetoder inom ramen för det frivilliga sparprogrammet.

Fortfarande så beräknar man dock att bara ca 15% av

fjärrtrafiklastbilarna i USA har någon form av luft-

motståndssänkande utrustning (26). Nu börjar även er*

farenheter från några års användning av luftmotstånds-

sänkande tillbehör (främst vindavledare) att rapporte-

ras, och en jämförelse mellan utlovade besparingar av

tillverkare och rapporterade besparingar av användare

visar att löftena varit genomgående för vidlyftiga,

(se figur 27). En av orsakerna till att man erhållit

lägre besparingar i praktiken kan dock vara att det

minskade luftmotståndet har tagits ut genom högre genom-

snittshastigheter.
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Figur 27 Utlovade besparingar och rapporterade bespa-
ringar vid användning av luftmotståndssän-
kande tillbehör. Ur ref (7).

.2 Möjliga bränslebesparingar genom luftmotståndssänkande

tillbehör

 

Vindavledare eller andra luftmotståndssänkande till-

behör harhittillsinte kommit till någon större använd-

ning i Sverige, varför det finns mycket sparsamt med

uppgifter om hur stora besparingar som kan förväntas i

praktisk drift i svenska förhållanden. Facktidskrifter,

tillverkare av vindavledare och

gränsade tester med enstaka fordon,

åkerier har utfört be-

men dessa tester

har lidit av många av de svagheter som tidigare nämnts

när det gäller kontroll av omgivande faktorer som exem-

pelvis vind och körsätt. Därför är resultaten från dessa

tester av tvivelaktigt värde.

Ett fåtal företag och åkerier har försökt göra en syste-

matisk uppföljning av bränsleförbrukningen på fjärr-

VTI

trafikbilar som utrustats med vindavledare.
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AB rapporterar 9 - 13% bränslebesparing på bilar som

utrustats med Vindavledare på hyttens tak. Detta är

en ovanligt stor besparing som har sin förklaring i

att just dessa fordon har största möjliga besparings-

potential. De kör isoleringsmaterial som har mycket

låg volymvikt, vilket gör att bilarna är extremt höga

(4,3 - 4,5 m) och endast har en last av totalt ca 5

ton. Den låga bruttovikten torde också medföra högre

medelhastigheter än vad som är möjligt för mer normala

fjärrtrafikfordon.

Även om de flesta lastbilar alltså inte kan uppnå så

stora besparingar som i exemplet medGullfibers bilar,

står det klart att en stor del av landets lastvagns-

ekipage i fjärrtrafik kan uppnå betydande bränslebe-

sparingar genom luftmotståndssänkande åtgärder. Den

åtgärd som har den största besparingspotentialen och

som är relativt lätt att vidta i] praktiken är att

minska luftmotståndet för den del av lastutrymmet som

sticker upp ovanför hytten. För detta ändamål finns

ett stort antal Vindavledare och andra lösningar kom-

mersiellt tillgängliga, och eftersom de kan monteras

på befintliga fordon skulle en utbredd användning

relativt snart få betydelse för lastbilstrafikens to-

tala drivmedelsförbrukning. Många andra möjliga åt-

gärder är ännu ej färdigutvecklade för kommersiellt

bruk, och exempelvis kan ändrad formgivning av hytter

och påbyggnader få betydelse först på längre sikt efter-

som de bara kommer på marknaden i takt med att äldre

fordon ersätts med nya.

Som tidigare nämnts så är Vindavledare olika effektiva

beroende på utformning och inställning. Avgörande för

hur stor besparing som kan uppnås är också lastutrym*

mets höjd över hytten, och för att det ska löna sig

att montera en Vindavledare bör denna höjdskillnad

vara mer än 0,4 " 0,5 m. De flesta långtradare, dvs
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styckegodsbilar i fjärrtrafik, har en hytthöjd på ca

3 m och en påbyggnadshöjd av 3,6 - 3,8 m, vilket inne-

bär att dessa fordon skulle kunnadra nytta av en vind-

avledare. Prov i Tyskland (2) och Holland, som utförts

med bilar och under förhållanden som liknar de svenska,

visar att det går att uppnå en genomsnittlig bränsle-

besparing på ca 5% om vindavledaren är rätt inställd

och är utformad så att den gör nytta även vid sidvind

(se avsnitt 4.3). Om man ska göra en realistisk upp-

skattning av vilken besparing som genomsnittligt skulle

kunna uppnås för alla fordon som förses med vindavledare,

så får man nog reducera siffran till ca 4%. Detta skulle

enligt tidigare nämnd tumregel motsvara en minskning

av luftmotståndet med ca l2 - 16%.

Denna tumregel, att bränslebesparingen blir 1/3 - 1/4

av den procentuella minskningen av luftmotståndet,

verifieras av datorberäkningar som utförts av Saab-

Scania för en lastbil och släpvagn med 40 tons brutto-

vikt och 9 m2 frontarea. En minskning av luftmotståndet

med 10% resulterade i 2,9% minskad förbrukning vid

simulerad körning på ett relativt plant vägavsnitt

(Arboga - Malmby). Vid körning på ett backigt vägav-

snitt (Sundsvall - Härnösand) erhölls 2,2% besparing.

Vid beräkningarna förutsattes att fordonet körde med

max 90 km/h, vilket torde stämma överens med verklig-

heten även om max tillåten hastighet är 70 km/h.

För att kunna beräkna vilka besparingarsom skulle

kunna erhållas på nationell basis måste man veta hur

många fordon som skulle kunna dra nytta av vindav-

ledare och hur mycket bränsle dessa fordon förbrukar

per år. Det är främst tunga lastbilar i fjärrtrafik

som kan bli aktuella, och sådana finns det totalt ca

25 000 st i landet. Av dessa är det dock en stor del

som är av sådan typ attmontering av vindavledare inte

lönar sig, t ex timmerbilar som kör tomt i ena riktningen,
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tankbilar eller andra bilar med låg påbyggnad. För en

överslagsberäkning kan man dock anta att ca 15 000 st

bilar skulle kunna vara lämpade för montering av Vind-

avledare. Dessa bilar kan antas ha en medelkörsträcka

på ca 6 000 mil per år och ha en specifik bränsleför-

brukning på ca 5 l/mil. Det skulle betyda en total

årsförbrukning på ca 450 miljoner liter dieselolja per

år. Om dessa fordon uppnår en bränslebesparing på 4%

skulle det ge en total besparing på 18 miljoner liter

(18 000 m3) per år. Detta utgör bara drygt 1% av den

tunga trafikens årliga drivmedelsförbrukning, men det

motsvarar ändå den mängd olja som krävs för att värma

ca 6 000 st småhus under ett år. Om även andra luft-

motståndssänkande åtgärder vidtas på nya fordon kan

den framtida besparingspotentialen förväntas bli dub-

belt så stor, dvs motsvarande den årliga oljeförbruk-

ningen för ca 12 000 småhus.

För den enskilde lastbilsägaren är det givetvis in-

tressant att veta om exempelvis montering av vindav-

ledare lönar sig för hans fordon. Som tidigare nämnts

beror det på hur tung last bilen i allmänhet körs med,

hur hög överbyggnaden är, vilken typ av körning bilen

används till och hur långt bilen körs per år. En ty-

pisk styckegodsbil med släp i fjärrtrafik, som i medel-

tal körs vid en bruttovikt av ca 35 ton, kan tämligen

säkert uppnå 4% genomsnittlig bränslebesparing med en

välutformad vindavledare. Om vindavledaren antas kosta

3 000 kr, om bilen körs 6 000 mil om året och har en

genomsnittlig förbrukning av 5 l/mil, är vindavledaren

betald på knappt två år med nuvarande bränslepriser

(ca 1,34 kr per liter dieselolja). Vid längre körsträc-

kor, lättare last eller körning utan släpvagn betalar

sig investeringen snabbare.
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Åtgärder av lastbilstillverkare och påbyggnadsföretag

 

För att på lång sikt uppnå lägsta möjliga bränsleför-

brukning för den tunga trafiken, krävs det att både

lastbilstillverkare och påbyggnadsföretag utformar

sina produkter med sikte på lågt luftmotstånd. Last-

bilstillverkare säljer oftast bara Chassin, och det

innebär att de sällan harkontroll över vilken typ av

påbyggnad som bilen förses med. Detta gäller i ännu

högre grad för dragbilar för semitrailers, där trai-

lerns utformning kan variera mellan körningarna. Trots

detta är det viktigt att hytten har en gynnsam aero-

dynamisk utformning eftersom fordonet då totalt sett

får en större besparingspotential för andra luftmot-

ståndssänkande åtgärder. En avrundning av lastutrymmets

främre kanter eller t ex montering av en vindavledare

på hyttens tak ger alltså större besparingar i kombi-

nation med en låg och strömlinjeformad hytt än med en

hög och kantig hytt.

De svenska lastbilstillverkarna Saab-Scania och Volvo

medger att företagens nuvarande lastbilshytter inte

formgivits med någon större hänsyn till lågt luftmot-

stånd. Man har i stället hittills utformat hytterna

efter krav på säkerhet, komfort, tillverkningsmetoder

osv. På senare år har dock flera kontinentala lastbils-

tillverkare presenterat hytter som utformats för lågt

luftmotstånd med hjälp av vindtunnelstudier.

Det vore önskvärt att lastbilstillverkarna tog ansvar

för att det finns riktigt utformade tillbehör som

solskydd, stegar osv som kan placeras på ett sådant

sätt att de inte försämrar hyttens aerodynamiska egen-

skaper. Lastbilstillverkarna borde också i större ut-

sträckning medverka vid utformning av vindavledare och

andra luftmotståndssänkande tillbehör så att man kan

förbereda fästpunkter och lämna rekommendationer om
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olika typer av tillbehör.

Som tidigare påpekats i avsnitt 4.2 så har hyttens ut-

formning inte så stor betydelse för det totala luft-

motståndet om inte samtidigt lastutrymmet utformas med

hänsyn till lågt luftmotstånd. På en lastbil med hög

och kantig överbyggnad kan det alltså kvitta om hytten

är bra eller dåligt utformad från luftmotståndssynpunkt.

Därför är det viktigt att också tillverkare av påbygg-

nader har kunskap om lastfordons luftmotstånd för att

kunna utforma påbyggnaden så att fordonets totala

luftmotstånd blir lägsta möjliga. För att uppnå detta

krävs det förmodligen ett ökat samarbete mellan påbygg-

nadsföretagen och lastbilstillverkarna.

Förslag till handlingsprogram

Erfarenheterna från USA visar att det finns en stor

tröghet mot införande av luftmotståndssänkande åtgär-

der, både bland fordonsägare, lastbilstillverkare och

påbyggnadsföretag. Även om det finns väsentliga skill-

nader mellan svenska och amerikanska förhållanden är

det troligt att den spontana utvecklingen går ganska

långsamt även här. Sverige står i dag i ett utveck-

lingsskede på detta område liknande det som gällde i

USA i mitten av sjuttiotalet, varför vi borde kunna

dra nytta av de amerikanska erfarenheterna. Genom

vederhäftig information och användning av standardi-

serade mätmetoder bör exempelvis bra luftmotstånds-

sänkande tillbehör kunna urskiljas och införas på

lastbilsmarknaden. Då skulle man undvika den skepsis

som upplevts i USA p g a att tillbehör sålts med orea-

listiska löften om besparingar.

Det nybildade Transportrådet har fått i uppgift att

starta ett energisparprogram för den tunga trafiken,

43 .m
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som ska bygga på frivilliga överenskommelser mellan

myndigheter, bilindustri och transportföretag. En

viktig del i detta program bör vara att initiera och

genomföra provningar av bränslebesparande produkter,

både i form av demonstrationer med enstaka fordon och

i form av uppföljning av resultat från försök med ett

större antal fordon under längre tid. En viktig upp-

gift blir givetvis också att informera om resultaten

av sådana prov, samt att ställa dem i relation till

andra energibesparande åtgärder som förändrat kör-

sätt, ändrad transportplanering osv som kan ha större

besparingspotentialer än enskilda tekniska åtgärder.
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Sid 1(6)

JOINT RCCC/SAE FUEL CONSUMPTION TEST
PROCEDURE (SHORT TERM-IN-SERVlCE VEHICLE)
TYPE l-SAE J1264
Report of Truck and Bus Committee approved April 1979.

I. Scape-This recommended practice provides minimum requirements
for testing components or systems of the type which can be switched from
one truck to another with relative case; i.e., aerodynamic devices, clutch

fans, radial tires, and the like. The test utilizes in-service fleet vehicles,

operated over representative routes. The relative fuel effectiveness of the
component or system under test is determined as a percentage improve-
ment factor. This factor is calculated using the relative fuel usage of like
vehicles ope'rating with and without the specific component or system
under evaluation. Accüracy capability employing this test technique is

either :1% or 12%, depending upon the method of fuel measurement.
(See paragraph 6.4.)

2. Identiñcarion-Sufñcient information is to be recorded to identify
the vehicles under test and the route over which the test is conducted.
Minimum information required is shown in Test Data Form #1.

3. Definition.:
3.1 Test Cycle-The test cycle is comprised of two complete round

test trips with two trucks, wherein the device or component or systems

under evaluation have been switched from one truck to the other between
the first and second round test trip.

3.2 Test Trip-A test trip is one half of a complete test cycle wherein
the device or component under evaluation is operating on one of the two

trucks. A test trip always starts and stops at the same exact locau'on. This

may be accomplished by using either a closed loop of highways or single
highway with one test leg of the test trip out, a turn-around point and one
test leg of the test trip in.

3.3 Test Leg-A test leg is one half of a test trip during a single high-
way test cycle.

3.4 Vehicles A and B-The two vehicles being used for test purposes
are randomly identiñed as Vehicle A and Vehicle B. This identiñcation
applies to the truck, its equipment, and driver as well as the trailer, in the
case of tractor/ trailer combinations. '

4. Recommended Fleet Test Prepararion
4.1 Test Route Selectiön-A test route of not less than an aggregate of

50 miles (80 km) for each test leg is selected for conducting the test. The
test route selected must not exceed the capacity of the portable fuel tanks
(if used) and should allow high probability of an uninterrupted test cycle.
Both vehicles selected should be able to maintain a speed reasonany close

to the posted or legal maximum speed; however, the speed selected should

be representative of average fleet operations as determined by fleet con.
ducting the test.

4.2 Vehicle Test Speeds-The test speeds selected should be well with-
in the capability of both vehicles to be tested. The maximum test speed is
determined by the ability of the vehicles to maintain spacing in all circum-
stances to be encountered. Each vehicle should be operated in the pre-
selected engine rpm operating range. .

4.3 Vehicle Speciñcations and Maintenance-Two vehicles are selected.

These vehicles are to be of the same speciñcation and in similar mechanical
condition as determined by the fleet conducting the test. Enter data on
Test Data Form #1 (Vehicle Identification).

4.4 Vehicle Loads-Load weights for the period of the test should be
selected which result in gross vehicle weight within 5% of each other.
Enter data on Test Data Form #1.

4.5 Test Component-Component or system to- be tested is incorpo-
rated into Vehicle A.

4.6 Fuel Measuring Device Requirement
4.6.1 If the portable tank weight method is used, the scale must be

calibrated in maximum increments of 1/4 lb (0.1 kg). (Use Fuel Economy'
Test Data Form #2 for recording data.)

4.6.2 lf vehicles are fitted with on-board üowrneters, those meters must

be calibr'ated to an accuracy of :56% at a flow rate of 10 U.S. gal/h
(37.85 L/h). (Use Fuel Economy Test Data Form #2 for recording data.)

4.7 Driver Selection-Average drivers as determined by the fleet's

driver records, are selected and assigned to their representative vehicles.
They do not alternate between vehicles during the test cycle.

4.8 Vehicle Designation-Vehicle and drivercom binations are designated;
Vehicles A and B.

5. Recommended Fleet Test Procedure-This technique involves the
following steps:

5.1 Vehicles A and B follow the same start and warm-up procedures.
Start and warm-up procedures to be representative of fleet operation or

not less than 45 min of operation under conditions similar to the condition
used in the test cycle.

its speed by 5 mph _(8 kni/h) during the passing maneuver and allows

SAE Recommended Practice

5.2 Both Vehicles A and B are moved to the same location during

fueling. Both vehicles are filled from the same fuel dispenser at the same
fueling point. Tanks are topped off visually, and weighed, weight (mass) to
be recorded, if weighing method is used. (Enter data on Test Data Form
#2.)

5.3 Record' weather, road, traffic conditions, wind velocity, and wind

direction before each test leg of a test trip. (Enter data on Test Data Form
#2.)

5.3.1 Wind velocity may be checked with an inexpensive maine-type*
hand-held wind indicator. Wind direction may be judged at start and finish
points by referring to the approximate direction in relation to the basic
direction of the highway, i.e., 0 deg headwind, 45 deg quartering headwind,

90 deg sidewind, 45 deg (or 135 deg) quartering tailwind, etc., or check with
local weather bureau.

5.4 Vehicles A and B move to marked starting point and park with
engines stopped. Fuel measuring equipment (if on-board fuel meters are
used) and odometers are read and recorded. (Enter data on Test Data
Form #2).

5.5 Vehicles A and B start engines simultaneously as time is recorded.
(Enter data on Test Data Form #2.) Vehicles move out simultaneously
on the test leg from the starting point with Vehicle A in the lead. Vehicle
A accelerates to the selected top test speed while Vehicle B accelerates at
a slower rate in order to obtain a vehicle separation of approximately
200-250 yd (180-230 m).

5.6 At a predetermined point on the test leg, suitany marked and one-
half way of the total distance of the outbound test leg, Vehicle A reduces

Vehicle B to pass and take the lead. V_eliiCTe Fia; aEcelETateTmph i
(8 km/h) during the passing maneuver but men must decelerate to the pre-
selected maximum test speed. Vehicle A accelerates to maintain the
200-250 yd (180-230 m) behind Vehicle B.

5.7 At the end of this test leg, Vehicles A and B are stopped at a pre-
determined turn around point. Immedjately after full stop at end of test
the engines are idled for 1 min and simultaneously shut down. Time of
shut down is recorded. Fuel measun'ng equipment, if on-board fuel meters
are used, and odometers are read and recorded. (Enter data on Test Data
Form #2). Tanks of Vehicles A and B are weighed, reñlled, and weighed
again, weights to be recorded, if weighing method is used. (Enter data
on Test Data Form #2.) Record weather, road, traffic conditions, wind
velocity, and wind direction. (Enter data om Test Data Form #2.) lf a
closed loop of highway is selected as the test route, a halfway point is to
be selected for use as the turnardund measurement point.

5.8 Vehicles A and B make the tumaround and stop at predetermined
start point for inbound test leg. If conditions require, all readings should
be taken again and recorded. Engines are to be started and stopped simul-
_taneously when making the turnaround.

- 5.9 Time isiecorded as thetwo vehicles start the inbOund test leg With
Vehicle B in the lead. (Enter data on Test Data Form #2.)

5.10 At the midpoint on the inbound test leg, Vehicle A overtakes
' Vehicle B in the same manner as before (paragraph 5.6). The two test
vehicles proceed in this order to the predetermined ñnish point which is
opposite the inbound test leg starting point. Immediately after full stop at
end of test trip the engines are idled for 1 min and simultaneously shut
down. Time of the shut down is recorded. Fuel meters and odometers are
read and recorded. (Enter data on Test Data Form #2.) Tanks of Vehicles
A and B are weighed, reñlled, and weighed again.

5.11 A valid test cycle is comprised of two complete round test trips.
The modification or equipment being tested must be switched from one
truck to the other between the two round test trips. Repeat paragraphs
5.2 through 5.10.

5.12 Drivers of Vehicles A and B to be interviewed. (See paragraph
7.7 and Test Data Form #1.)

6. Calculazion Procedure (See Calculan'on Procedure Form #3)
6.1 Add fuel used by Vehicle A and Vehicle B for test trips when these

vehicles were Operating with the component or system under test.
6.2 Add fuel used by Vehicle A and Vehicle B for the test trips when

these were Operating without the component or system under test.

1Edmond Scientific Co., Barrington, NJ, or Dwyer Instrument, Inc.,
Michigan City, IN, or equivalent.



6.3 Compare paragraphs 6.1 and 6.2. lf paragraph 6.1 is less than
paragraph 6.2 the component or systern being tested improves fuel
economy. (Remember, 1-2% differences in fuel economy could be caused
by inherent inaccuracies in the test and measurement procedures.)

6.4 Properly conducted tests using on-board fuel meters are considered,
based on test experience, to have an overall accuracy of t 2%. The portable
tank weighing method is considered, based on test experience to have an
overall accuracy of 11%. Example: Using the portable tank weighing
method, computation showing a 5% fuel savings indicates that the
component or system tested has saved (4-670). A similar result with the
fuel flow meter would indicate a savings of (3-7%).

7. Caxtionary Notes .
7.1 All auxiliary fuel tanks used in the test should be weighed on the

same scale. The outside of the fuel tanks should be wiped clean of fuel and
dirt each time they are weighed. The weight difference is converted into
gallons at the end of the test cycle. The use of quick disconnect hose
coupling is recommended with auxiliary fuel tanks.

7.2 It should be remembered that when determining percentage im-

provement factors of components or systems under test by comparing
relative fuel usage, the effect of the combined rolling friction, aerodynamic
drag, and other parasitic losses are shown. Therefore, relatively small wind
changes can result in large variations in the fuel consumed by a vehicle.

7.3 All test conditions (wind velocity, wind direction, traffic, road
conditions, drivers, vehicles, routes, weights, speeds, etc.) would have to be

identical to achieve identical results from one test to the other. In practice,
exact reproduction of conditions is virtually impossible to achieve. This
test method, therefore, is generally not recommended for making exact
evaluaüons between devices or components within a given class. Multiple
tests are recommended for refining data on a single component or systern
operating under variable conditions. Typical multiple tests on a device or
component could include among others:

7.3.1 Two or more tests for averaging purposes.
7.3.2 Two or more tests run at differing speeds.
7.3 .3 Two 01' man; tests run with differing wind conditions.
7.3.4 Two or more tests with differing temperature conditions.
7.4 This test pmcedure is generally not suitable for testing equipment

which requires substantial time for switching such as: engines, trans-
missions, tag axles, rear axles, and the like. The Type II In-Service Test

Procedure is recommended for the evaluation ofthese vehicle components.

7.5 .It is strongiy recommended that the two drivers of Vehicles A and
B both be required to drive over the test route twice before a test cycle;
pracdcing the passing maneuvers, spacing requirements, starting, stopping,
etc., will' lead to greater accuracy and reliability in test results'

7.6 T0 minirnize test variability, it is recommended that the two
vehicles under test be in similar mechanical condition and be representative
of the fleet conducüng the test and have (except in the case where this is v
the item being evaluated):

7.6.1 The same äre type, size, and pressures.
7.6.2 The same grade type and quantity of engine oil.
7.6.3 The same grade type and quantity of transmission oil.
7.5.4 The same gade type and quantity of differential oil.
7.6.5 The same grade and type of wheel hub oil or grease (tractors).
7.6.6 Each vehicle and trailer should be lubricated to fleet requirements.
7.6.7 Prior to the test each engine governor set precisely equal and at

standard for the ñeet conducting the test.
7.6.8 Coolant temperature equal in both vehicles which have the same

temperature control device and functioning as intended. It may be desirable
to avoid automatic fan operation 01' record total minutes of fan operation
on each vehicle for comparative purposes.

7.6.9 New air cleaner elements and new fuel ñlters of the same make
and type. Installation of new air cleaner can be waived if both vehicles'

restriction does not differ by more than 5 in H20 or (127 mm) and does
not exceed 15 in H20 (381 mm).

7.6.10 'Test vehicles selected should have been driven at least 2000 miles
and where possible have equal mileage :10%.

7.6.1] Vehicle reasonably clean and free from sheet metal dents, tears,

or missing body parts. Fiberglass hoods should beintact.
7.6.12 Equal fifth wheel setting and tractor-totrailer gap and/or axle

loading. '
7.6.13 Cab side window opening same in each vehicle, open or closed, for

entire test.
7.6.14 EleCtrical load on each vehicle equal as possible. Air conditioning

off, lights on, etc.

7.6.15 Trailers are the same make and model free of damages to exterior
sur-faces.

7.6.16 Truck/tractor wheel alignment checked and'proper. Trailer axle
alignment checked and proper. The same grade and type of wheel hub oil
or grease (trailers).
7.6.17 Axle weights of one vehicle must be reasonably close to each

corresponding axle on the other vehicle.
7.6.18 Total vehicle weight difference must not be greater than 5%.
7.7 At end of each test trip, both vehicles must be checked for non-

device (test components or system) related functional changes. Typical
checks would include:

7.7.1 Oil pressure.
7.7.2 Coolant temperatures.
7 7 3 Exhaust gas temperature.
7.7.4 Engine air filter restriction.
7.7.5 Voltmeter or voltage ammeter.
7 7 6 Tire pressures.
7 7 7 Brake dragging.
7.7.8 Exhaust smoke.
7.7.9 Observed ability to maintain selected test speed.
Drivers of Vehicles A and B should be interviewed to ascertain any

differences in the apparent handling, power, or braking Characteristics
of their respective vehicles when Operating in the standard mode (i.e.,
without the component or system under test) or in the test mode (i.e.,
with the component or system under test). If changes occur during any
test leg, the test data should be discarded and the test remn after cor'
rection of the problem.

7.8 In order to obtain results which may be considered representative
of actual fleet conditions, it is important to reproduce typical fleet con-
ditions during the test. This applies to: load weights, routes, grades,
vehicle speeds, weather, wind conditions, drivers, etc. Example: If a fleet

generally operates in a part of the country and over routes where cross
Winds exist during a substantial part of the time, the test should be con.
ducted in the presence of similar cross Winds, in order to obtain represen-
tative results.

7.9 The accuracy of odometers and speedometers of Vehicles A and
B should be determined during the trial test run over the test route selected
and compensations made for error during actual test cycle. If odometer

readings (total miles) (km) on Vehicle A and B differ, it is recommended
that the distance reading be averaged and this value be used for calculation
purposes. A Chase car with know speedometer and odometer accuracy
may be used for this purpose. Riders should be in each truck/trailer for
recording purposes.

7.10 If deviations do occur from the preselected test route on the first
test trip, the second test trip should include the exact same deviations. If
the deviation occurs initially on the second test trip, then a third test trip
must be run having the same test deviation so that a consecutive pair of
identical test trips are available for comparison.



TYPE I TEST DATA FORM #1 (VEHlCLE lDENTIFICATlON)

TRUCK AND/OR TRACTOR

         

FLE ET * DATE TEST NUMBER

VEHICLE A VEHICLE B

Unit Number I

Make

Model

Year

  

Number of Axies

  

Number of Drive Axies

    

Engine Make

Governed RPM @ No Load

Power Rated hp (kw) hp (kw)

    

Transmission Make

  

Transmission Model

      

Geared for: mph (kw) mph (kw)

at rpm at rpm

in Gear in Gear

  

Differential Make

 

 

 

 

Differential Ratio

Tire Size/Type 1 /

Tire Pressure (Cold) - psi (kPa) psi (kPa)

FUEL EFFiCiENT DEVICES, COMPONENTS OR SYSTEMS THAT ARE iNCORPORATED iNTO TEST VEHiCLE

SPECIF iCATiONS AS FLEET STANDARDS ARE LISTED BELOW:

1.

   

  

 

    

9
3
9
1
?
'
9
.

DETAiLED DESCRIPTION OF COMPONENT OR SYSTEM MODIFICATION BEiNG TESTED:

 

   

TEST ROUTE:

 

   



TYPE I TEST DATA FORM #1 (VEHICLE IDENTIFICATION)

TRAILER/BODY

 

FLEET DATE TEST NUMBER

VEHICLE A VEHlCLE B

Unit Number

Make

Model

      

Year

  

Type

Type of Side

    

Type of Comer

Height

     

Length

Tire Size/Type ' / /

Number of Axles on Trailer(s)

G. V. W.

 

 

 

 

 

Fifth Wheel Setting

  

DRIVER(S) lNTERVlEW

HANDUNG, POWER, BRAKTNG CHARACTERISTICS OF VEHICLES DURING TEST (See 7.7)

VEHTCLEA

 

 

 

  

VEHiCLE B

 

 

  



TYPE 1 - FUEL ECONOMY TEST DATA FORM #2

(This form is to be used twice for each vehicle.)

 

Type 1 Test-Portable Fuel TankWeighing Method

       

Fleet Tractor #: Trailer #:

Driver . Observer

Test #: Date

Component or System Modification Under Test:

   

Test Speed: Route

 

Device was in Operation (Check One) Device not in Operation

 

Fuel Weighta Odometer Time

Leg 1

 

Start

  

Finish

   

Fuel Used (Miles) km Time min.

   

Leg 2

   

Start

 

Finish

 

   

Fuel Used (Miles) km Time Hrs min.

   

TOTAL FUEL USED: _________ (Miles) km TIME

aTotal Fuel Used (Pounds) (kg) -2- b = (gallons) liters used

 

Total (Miles) (km) Run + (gallons) (liters) used=

 

 

miles/gallon
km/ L

 

(Miles) (km) Run -I- HOURS = (miles/hour) (km/h)

Weather: ' Temperature Humidity Wind

Start

Finish

alf fuel meter is used: Record meter readings in this column. See footnote a on Form 3.

bActual Specific Gravity *of fuel can be used.



TYPE I - (CALCU LATION PROCEDURE) FORM #3

i

FLEET - DATE TESTNUMBER

   

COMPONENT OR SYSTEM MODIFICATION TEST

  

TEST SPEED TEST .ROUTE

 

FUE L USE TABLE

GALLONS ILITERS) USED GALLONS (LITERS) USED

WITH MODIFICATION WITHOUT MODIFICATION

 

Vehicle A

#

  

Vehicle B

#

 

aTOTAL GALLONS (LITERS) USED

 

GALLONS (LITERS) SAVED

 

PEFICENT IMPROVEMENT FACTOR =

 

GAL. (LITERS) USED WITH COMPONENT OR SYSTEM MODIFIED X 100 =

 

AVG SPEED WITH MODIFICATION AVERAGE SPEED WITHOUT MODIFICATION

A _______._ e __________ A B

bTOTAL MlLES (km) PER RUN

  

MPH (km/h) WITH MODIFICATION ' WITHOUT MODIFICATION

 

MPG (km/LI SAVINGS PERCENT SAVINGS

  

3 meter is used record gallons (liters) based on meter readings. lf fuel weighing method is used, convert to gallons (liters) by dividing
7.2 (0.86) into weight of fuel used (DI ESEL). Convert to gallons (liters) by dividing 6.1 (0.73) into weight of fuel used
(GASOLIN E). '

b(See 7.10)

SAE Technical Board Rules and Regulations

All technical reports, including standards approved and practices recom- ln formulating and approving technical reports, the Technical Board, its

mended, are advisory only. Their use by anyone engaged in industry or Councils and Committees will not investigate or consider patents which

trade is entirely voluntary. There is no agreement to adhere to any SAE may apply to the subject matter. Prospective users of the report are respon-

Standard or SAE Recommended Practice, and no commitment to conform sible for protecting themselves against liability for infringement of patents.
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