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FÖRORD

Inom ett uppdrag från Vägverket till VTI skall utsläppsfaktorer

för vägtrafik uppskattas. Som en del av detta arbete har VTI

lagt ut ett uppdrag till AB Svensk Bilprovning avseende avdunst-

ning av bränsle från bilar. Uppdraget har resulterat i en rap-

port från bilprovningen, se referens (1). För att mera renodla

det som söks inom VV-uppdraget så har föreliggande notat samman-

ställts. Underlag för notatet har utgjorts av referens (1) samt

svar från K-E Egebäck på en mängd frågor om referens (l).
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1 SAMMBNSTÃLLNING AV UPPGIFTER UR EN RAPPORT FRÅN BIL-

PROVNINGEN, REFERENS (1)

Upp till 10 % av den bensin som fylls i bilens tank avges i form

av ångor från tank och bränslesystem för bilar utan särskild

anordning för begränsning av utsläpp av förångat bränsle enligt

referens (8). Denna avdunstning har inte enbart betydelse ur

miljösynpunkt utan även ur direkt kostnadssynpunkt genom högre

bränsleförbrukning. Avdunstning av bränsle förekommer även före

bränslet nått ett fordons tank.

Den följande redovisningen har avgränsats till bensindrivna

bilar eftersom avdunstning från tunga dieselfordon endast uppgår

till 4 % av avdunstningen från en bensindriven bil med kanister.

Enligt referens (2) uppgick utsläppen av HC i Sverige är 1987 i

leden fram till tankning av bil till följande värden:

* fartygslastning, 1 060,0 ton

* lagring i huvuddepå, 2 569,6 ton

* lastning till tankbilar, 2 413,0 ton

* lossning och lagring vid tankställe, 6 420,0 ton

* spill, 401,5 ton

* tankning av bil, 7 227,0 ton

* totalt 20 095, 1 ton.

De dominerande utsläppen skulle därmed vara lokaliserade till

bensinstationer.

Enligt uppgifter från Transportrådet uppgick de totala leveran-

serna av bensin till transportsektorn under 1987 till 5 539 000

m3. Därmed skulle avdunstningen utgöra följande andelar:

* (20095/(5 539 000 X O,73)) x 100 = 0,5 % fram t o m tankning
av bil

* (12 466/(5 539 000 x 0,73)) x 100 = 0,3 % fram.t o m tankning
av cisterner på bensinstationen.

VTI NOTAT T 120



Utsläppen fram t o m tankning av bil skulle därmed utslaget per

fordonskm kunna vara av samma storleksordning som utsläppen

genom avgasröret från en katalysatorbil.

I Sverige pågår för närvarande installationav sk stage I- och

stage II-system för reduktion av utsläppen på bensinstationer.

Systemen beskrivs i referens (6). Stage I avser påfyllning av

bil. Stage II-systemet uppges reducera utsläppen med upp till

80 %. Utsläppen uppges vara följande:

* 0,07 g/dm3 bränsle vid påfyllning av cistern med stage I

* 0,28 g/dm3 bränsle vid påfyllning av bil.

Vad gäller utsläppen av kolväten kan man räkna med tre olika

källor hos bilarna: med avgaserna; genom vevhusgaser och genom

avdunstat bränsle.

Efter att bränslet nått biltanken kan avdunstning indelas i

följande moment:

* "diurnal" d v 3 som en följd av yttre temperaturväxlingar för
ett uppställt fordon

* "running losses" d v 3 utsläpp under körning

* "hot soak" d v 3 utsläpp från en varmkörd bil då den parke-
rats.

Genom att diurnal kommer först i provet avdunstar de mest lätt-

flyktiga HC'na under detta delprov.

Hur representativt som.diurnal är för svenska förhållanden är

inte känt.

Beträffande running losses borde uppgifter kunna fås från CARB

och från GM i Detroit.

För bensindrivna bilar reglerades utsläppen av sk vevhusgaser

fr 0 m 1969 års modeller. En ytterligare skärpning infördes
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genom A12/A13-bestämmelserna1, i vilka tillåten avdunstning be-

gränsades till 2 g/test. Det test som används är det sk SHED-

testet. SHED-testet beskrivs av följande punkter:

konditionering på chassidynamometer enligt USA-75 d v 3
5,96 + 6,1 + 5,96 = 18,02 km .

temperaturkonditionering vid 20-30°C under minst tio och max
35 timmar

påfyllning av testbränsle upp till 40 % av tankens volym.
Bränslet skall ha ett ångtryck av 56-64 kPa och en temperatur
av 10-16°C. Testbränslet kan förväntas ge väsentligt lägre
utsläpp än handelsbränsle

under diurnal-testet värms bränslet från 16 till 30°C inom en

timmes tid med en elektrisk värmefilt. Då den eftersträvade
temperaturen uppnåtts mäts halten av kolväten i provcellen

hot-soak föregås av körning enligt USA-75. Bilen placeras i
provcellen inom fem.minuter. Efter en timme mäts halten av
kolväten. Då hot soak-delen avslutas efter en timme har
bränslet i tanken inte antagit omgivande lufts temperatur.

samma analysmetod, FID, används vid avdunstning som vid av-
gasmätning.

Vid den svenska tillämpningen av SHED mäts inte running losses.

Hur användbara mätdata från SHED-testet är för bedömning av av-

dunstning under mera normala förhållanden kan ifrågasättas en-

ligt följande:

testbränslet har ett väsentligt lägre ångtryck än handels-
bränsle2

temperatur under diurnal och hot soak jämfört med mera repre-
sentativa förhållanden för svenska förhållanden

tid för temperaturändringar.

 

2.

. A12 gäller obligatoriskt för personbilar fr 0 m 1989 års
modeller och frivilligt fr 0 m 1987 års modeller.
A13, lätta lastbilar och lätta bussar, gäller obligatoriskt
fr 0 m 1992 års modeller och frivilligt fr 0 m 1990 års
modeller.

(sommarbränsle: 83,2 kPa; vinterbränsle: 90,3 kPa).
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För en förgasarbil kan man utgå ifrån att temperaturen i tanken

är obetydligt högre än yttertemperaturen. Med bränsleinsprutning

ökar temperaturen i tanken successivt under körning som följd av

returbränslet.

I referens (3) redovisas samband mellan avdunstning och ångtryck

för två körcykler. Avdunstning som funktion av test-typ/körcykel

och ångtryck framgår ur tabell 1.

Tabell 1 Avdunstning typ "hot soak" för olika körcykler och

  

ångtryckl).

kPa ECE 90 km/h
g/test Index g/test Index

60 8 100 20 100
70 15 188 30 150
80 18 225 40 200
90 23 288 67 335

 

 

 

   

 

1) Ett fordon med bränsleinsprutning och utan
kanister.

Enligt referens (4) är avdunstningen dubbelt så hög för 75 kPa

jämfört med 60 kPa för bilar utan anordning för begränsning av

utsläppen.

Vad som också i bränslet påverkar avdunstningen är inblandningen

av MTBE, alkoholer och olika additiv.

Enligt en undersökning av SNV 1986-1987 uppmättes följande

medelvärden för handelsbensin:

* 83,2 kPa för sommar

* 90,3 kPa för vinter.

Dessa värden skall jämföras med testbränslet i SHED som skall

ligga inom intervallet 56-64 kPa.
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SIS har givit en ny standard för bensin fr 0 m 1991:

* 45-75 kPa för sommar

* 65-95 kPa för vinter.

Vilken prognos skall väljas avseende hur handelsbränslet kommer

att ligga i de givna intervallen? Om samma princip väljs, som

SNV använder för framtida fordon, så bör sämsta värden inom an-

givna intervall väljas d v 3 de övre intervallgränserna. Därmed

skulle man för sommar kunna förvänta en sänkning med ca 10 kPa

och för vintern oförändrat.

Vilken betydelse har det för avdunstningen att man använder

olika ångtryck på bränslet under sommaren och vintern? Något

klart svar finns ej tillgängligt. Följande skulle kunna antagas:

* utsläpp för running losses och hot soak borde under vintern
vara minst så höga som under sommaren

* utsläppen under diurnal osäkra. Antag tills vidare lika under
sommar och vinter.

Tillgängliga data om avdunsting utgörs huvudsakligen av SHED-

testdata. Ett material från en svensk studie, referens (5), ger

följande medelvärden för bilar av årsmodellerna 1982-1986:

* 35,5 g/test för diurnal

* 7,45 g/test för hot soak.

Värdena avser blyfri bensin (95 oktan) med 83 kPa d v 3 ett

bränsle som skulle kunna betraktas som representativt för det

svenska handelsbränsle som användes 1986-1987.

Det dominerande utsläppet är diurnal-utsläppet. Testmetoden kan

tyckas något extrem för att man utan vidare skulle acceptera

mätdata som representativa för verkliga förhållanden. Observera

dock det låga ångtryck som testbränslet har jämfört med handels-

bränsle, vilket medför en underskattande tendens jämfört med

verkliga förhållanden.
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Fordonskonstruktionen har enligt referens (3) stor betydelse för

avdunstningen. Personbilarna kan i ett första steg indelas i

sådana med respektive utan kanistrar. I ett andra steg kan in-

delning göras i sådana med respektive utan förgasare. Enligt

referens (3) skulle kanistern för ett sk CF-ll prov ge en reduk-

tion av minst 60 %. Provet är att likna vid hot-soak provet i

SHED. Om man räknar på redovisade data skulle kanistern ge följ-

ande genomsnittliga reduktioner:

* 69 % med sommarbränsle (61,6 kPa)

* 87 % med vinterbränsle (82 kPa).

Sannolikt har man mätt vid samma temperatur med vinterbränsle

som med sommarbränsle. Vinterbränslet har 82 kPa d v 3 är mest

att likna vid svenskt handelsbränsle.

I referens (4) kan skillnad mellan "uncontrolled" och "current

US Tech" utläsas. "Current" ger följande reduktioner:

* 92 % för diurnal

* 94 % för hot soak

* 75 % för running losses.

Skillnader mellan bilar med förgasare respektive insprutning

framgår bl a ur referens (3). För sommarbensin är avdunstningen

för bilar med bränsleinsprutning ca 18 % lägre än för förgasar-

bilar.

Ur referens (6) framgår skillnaden mellan förgasar- och insprut-

ningstid för hot soak respektive diurnal som funktion av ång-

tryck. Skillnaden mellan förgasare och insprutning är väsentligt

större under hot soak än för diurnal.

I SHED-testet används USA-75-körcykeln för uppvärmning av fordo-

net. Enligt referens (3) har vald körcykel för uppvärmning för-

hållandevis stor betydelse.
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Ur referens (3) framgår att USA-75 (FED) bland de utvärderade

körcyklerna ligger ungefär mitt i intervallet. De utvärderade

metoderna var följande:

* ECE-R15

* FED

* 90 km/h

* 90 % vhax.

Om FED ges index 100 får övriga körcykler följande avdunstnings-

index:

* ECE, 57

* 90 km/h, 130

* 90 % vhax, 183.

I referens (1) redovisas "running losses" från två källor. Den

ena källan, referens (3), avser oxygenerat bränsle. Är resultat

för oxygenerat bränsle tillämpbara för svenska förhållanden i

nuläget? Resultaten är dessutom uttryckta i g/test. Skall man

kunna jämföra data från de olika körcyklerna borde normering

göras med avseende på körsträcka.

I den andra källan, referens (4), redovisas g/km för uncontrol-

led, non-catalyst och current US Tech. Current US Tech bör mot-

svara svenska personbilar fr 0 m årsmodell 1989. Då utsläppen

normerats är en fråga vilken körsträcka som utsläppen relaterats

till, fas 1 + 2 eller fas 1 + 2 + 3? För "gasoline cars and

light trucks" uppges följande värden på "running losses":

* 0,60 g/km för uncontrolled

* 0,15 g/km för non-catalyst

* 0,15 g/km för curren US Tech.

Enligt bilprovningen bör inte de svenska värdena vara mindre än

de angivna. Samma förhållande uppges för hot soak. Däremot bör

diurnal ge ett väsentligt mindre bidrag för svenska förhållan-

VTI NOTAT T 120



den. En okänd och troligtvis liten källa uppges vara läckage i

systemet som nödvändigtvis inte beror på otillräcklig storlek på

kanistern. Moderna plasttankar "andas" och ger därigenom upphov

till avdunstningen.

Data i referens (4) avser ett bränsle med 62 kPa och mätning vid

20°C. Eventuellt skulle samma relationstal kunna användas som i

tabell 1 för att justera uppgifterna till svenskt handels-

bränsle?

I de uppskattningar av de nationella utsläppen som SNV redovisat

har avdunstning efter tankning medräknats. Följande faktorvärden

har använts för olika årsmodeller:

* -1975, 1,5 g/km

* 1976-1986, 1,3 g/km

* 1987-1988, mix av 1986 års och 1989 års värden

* 1989-, 0,05 g/km.
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2 RESULTERANDE VÄRDEN FÖR W-MODELLEN

Hur skall avdunstning hanteras i VVs utsläppsmodeller? Att

running losses hanteras på samma sätt som utsläpp genom avgas-

röret bör vara helt klart. Utsläpp som är en funktion av körning

men som inte sker under färd är mer diskutabla. Denna grupp av

utsläpp kan dessutom indelas enligt följande:

* funktion av användning men inte så mycket av körsträcka d v 3
hot soak

* sträckberoende eller ändå mer beroende av utnyttjad bränsle-
mängd för framdrivning d v 3 utsläpp vid tankning och tidi-
gare led.

Vad som i första hand bör ingå är "hot soak" och "running

losses", men det bör även vara av intresse att åtminstone redo-

visa "diurnal".

Utsläpp för "hot soak" väljs enligt följande:

* bilar utan anordning för begränsning, välj data enligt refe-
rens (5) d v 3 7 g/test. Det använda bränslet kan dessutom
betraktas som någorlunda representativt för handelsbränsle
varför några ytterligare justeringar ej behövs

* bilar med anordning för begränsning, välj att reducera ut-
släppen enligt föregående punkt med tidigare redovisade re-
duktionstal. Uppgifterna enligt referens (4) bedöms mest
tillämpbara d v 3 en reduktion av 94 %. Hot soak-utsläppen
skulle därmed bli (l-O,94) x 7 = 0,4 g.

Utsläpp för "diurnal skulle kunna väljas enligt följande:

* bilar utan anordning för begränsning, välj värden enligt
referens (5) d v 3 36 g/test

* bilar med anordning för begränsning, välj reduktion enligt
referens (4) d v 3 med 92 % d v 3 det resulterande värdet

blir 2,9 g/test.

I referens (4) redovisas "running losses" för bensindrivna bilar

enligt följande:

* 0,60 g/km för "uncontrolled" motsvarande bilar utan kanister
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* 0,15 g/km för "best non-catalyst" motsvarande bilar med
kanister och utan katalysator

* 0,15 g/km för "current US Tech" motsvarande bilar med kanis-
ter och med katalysator.

Dessa värden skulle gälla för bränsle av 62 kPa. Det uppges att

utsläppen vid normal användning blir högre eller t o m väsent-

ligt högre än redovisade värden. Välj att använda värdena ovan

d v 3 0,6 utan katalysator/kanister och 0,15 för bilar med kata-

lysator/kanister.

Enbart running losses skulle därmed för den bästa gruppen vara

tre gånger så stor som vad som hittills medräknats för svenska

katalysatorbilar! Skulle samma samband gälla för "running

losses" som enligt tabell 1 skulle värdena ovan dessutom multi-

pliceras med en faktor 2.

Liksom allt annat på ett fordon så lär väl utrustningen för reg-

lering av avdunstning åldras och försämras. Detta bör sannolikt

beaktas på sikt.

I referens (5) rekommenderas ett värde av 0,10 g/km för svenska

katalysatorbilar. Det omnämns också i denna referens värden på

åldringen för avdunstning av 1,5 % per 16 000 km.

Genom att välja avdunstning enligt tidigare redovisade data,

running losses och hot soak, skulle man få ett ungefär dubbelt

så högt värde som enligt referens (5).

Var skall gränsen sättas för vad som skall ingå i VVs plane-

ringsmodeller? Skall utsläpp vid tankning och i tidigare led

medräknas. Skulle avdunstningen vid tankning och i tidigare led

medräknas skulle exempelvis bränsleförbrukningen öka med ca

0,5 %. Avdunstningen direkt från katalysatorbilar skulle därmed

vara av ungefär samma storleksordning som i tidigare led fram

t o m tankning.
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