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I

Bränsle- och emissionsfaktorer för

kallstart och varmkörda motorer

av Ulf Hammarström

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Inom vägplaneringen används beräkningsmodeller för beskrivning

av bl a biltrafikens bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Beräk-

nade effekter kan indelas enligt följande:

* vad som sker under förbränning i en fullt uppvärmd motor

* kallstartstillägg dvs skillnaden i effekter mellan en "kall"
och en fullt uppvärmd motor

* avdunstning.

Uppgifter om avdunstning har behandlats i ett speciellt VTI-

notat (T 120). I detta notat behandlas enbart de två första

punkterna ovan.

För bensindrivna bilar ingår samtliga effekter enligt ovan medan

för dieseldrift endast effekter för fullt uppvärmd motor medräk-

0

Ett stort problem vid utveckling av beräkningsmodeller för

bränsleförbrukning och avgasutsläpp är att tillgången på data-

underlag på rätt form ofta är dålig. Dessutom är normalt den

statistiska spridningen inom tillgängliga material stor. Därför

har här valts att arbeta med en sådan typ av data som medför att

materialstorleken blivit förhållandevis stor dvs här harvalts

att arbeta med data enligt standardiserade provmetoder. Vad som

egentligen söks är s k "musseldiagram" i vilka gram avgaser

eller bränsle normeras med avseende på utvecklat motorarbete

(kWh) för motorns olika arbetspunkter. Det är sådana diagram som

används i beräkningsmodellerna. Vid certifiering av personbilar

används en provmetod som både omfattar kallstartstillägg och

varmutsläpp. En ytterligare fördel med att arbeta med "certifie-
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II

ringsdata" är att rimligheten i redovisade nivåer blir enklare

att kontrollera. För personbilar har data enligt standardiserade

provmetoder kunnat uppspjälkas i kallstartstillägg och varm-

utsläpp. Varmutsläppen har sedan kunnat utnyttjas för kalibre-

ring av använda beräkningsmodeller.

Redovisningen har indelats efter lätta och tunga fordon samt

efter följande kategorier:

* bilparken 1987

* bilar i miljöklass 3

* bilar i miljöklass 1.

En principiell skillnad mellan kategorierna är att de två första

avser befintliga bilar medan den sista avser framtida bilar.

Följaktligen har värdena för den sista kategorien fått bestämmas

genom prognosantaganden medan värdena för de två första kunnat

uppskattas med hjälp av empirik.

Det kan vara av visst intresse att jämföra här redovisade data

med vad Naturvårdsverket (SNV) tidigare redovisat och då speci-

ellt för befintliga katalysatorbilar. Utsläppsnivåerna kan be-

skrivas med basvärden enligt standardiserad provmetod och den

s k försämringen. Försämringen innebär att utsläppen normalt

ökar med ökande fordonsålder.

Som basvärden för nya bilar, AlZ-bilar, har SNV tidigare använt

följande värden för nya katalysatorbilar enligt tätortskörcykeln

i de s k AlZ-bestämmelserna:

* HC, ca 0,18 g/fkm

* CO, ca 1,4 g/fkm

* NOX, ca 0,40 g/fkm.

Motsvarande värden enligt föreliggande studie är följande:

* HC, 0,13

* CO, 0,94

* NO 0,20.XI
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Jämfört med SNVs tidigare redovisade vården är de här redovisade

värdena väsentligt lägre dvs det faktiska utfallet har blivit

bättre än det förväntade. Största skillnaden avser NOx som

halverats jämfört med SNVs prognos. Här bör dock tilläggas lik-

som för relativ försämring att skattade värden genomgående är

mycket osäkra. Den metodik som SNV använt för skattning av bas-

värden och försämring har här utnyttjats för personbilar i

miljöklass 1. Detta metodval förklaras bl a av att något empi-

riskt material ännu ej finns tillgängligt.

Inför introduktionen av katalysatorbilar uppskattade SNV den

relativa försämringen per år till följande:

* HC, 0,075
* co, 0,099
* NOK, 0,10.

Ur material redovisade av Svensk Bilprovning kan den relativa för-

sämringen per är, upp t o m 80 000 km, uppskattas till följande:

* HC, 0,10

* CO, 0,12

* NOK, 0,051.

Observera att dessa värden på försämring inte i något fall kun-

nat påvisas vara skilda från noll med statistisk säkerhet.

Något överraskande framgår det ur materialet från Bilprovningen,

A12-bilar, att försämringen skulle kunna vara ca dubbelt så stor

för landsvägs- som för tätortskörcykeln avseende NOX. Skillna-

derna mellan själva körcyklerna för landsväg och tätort är inte

begränsade till körförlopp utan avser även temperaturförhållan-

den. Försämringen för den svenska bilparken tycks också vara

mindre än vad som gäller för 1990 års modeller i USA. De svenska

värdena skulle kunna vara ca hälften av vad som redovisas för

motsvarande bilar i USA.
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Enligt nya data från USA avseende 1990 års modeller skulle den

relativa försämringen per år uppgå tillföljande:

* HC, 0,21

* CO, 0,27

* NOK, 0,053.

I och med den stora statistiska osäkerheten i det svenska mate-

rialet, ifråga om uppskattning av försämring, har här valts att

acceptera värdena från USA avseende personbilar av årsmodell

1990. Här har förutsatts att USA-värdena bygger på större mate-

rial med därav följande förbättrad statistisk säkerhet.

För tunga fordon har redovisning gjorts i form av s k 13-mode-

data dvs effekter relateras till av motorn uträttat arbete i ett

antal arbetspunkter. Värden för miljöklass 1 har uppskattats

efter samma princip som för personbilar dvs att bilarna i prin-

cip varken blir bättre eller sämre än befintliga gränsvärden.
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1 INLEDNING

Behovet av representativa data för avgasemissioner och bränsle-

förbrukning är stort inom vägplaneringen. Kravet på represen-

tativitet avser både fordon och vägmiljö.

För att uppnå mera säkra skattningar krävs stora datamängder

framtagna under identiskt lika förutsättningar. Dessa förutsätt-

ningar, för tillgängliga material, utgör oftast förenklingar av

verkligheten i form av standardiserade körcykler. Den verklighet

som avspeglas i dessa körcykler är ofta en annan än den svenska.

Denna typ av data kan antingen mer eller mindre direkt användas

för uppskattning av bränsleförbrukning och avgasutsläpp eller

användas för kalibrering av mera förfinade beräkningsmodeller.

Inom vägplaneringen används mera förfinade beräkningsmodeller

för att kunna utvärdera betydelsen av olika åtgärder på olika

objekt inom vägplaneringen dvs det är kalibreringsalternativet

som gäller.

För uppskattning av energianvändning och avgasutsläpp för regel-

bundet utförda trafikprognoser liksom för konsekvensbeskrivning

av trafik- och miljöpolitiska åtgärder så skall Naturvårdsverket

(SNV) ansvara för framtagande av de energi- och avgasfaktorer

som skall användas. Därmed bör även den mera komplicerade typ av

modeller som används inom vägplaneringen ge liknande nivåer som

de faktorvärden SNV redovisar. De bränsle- och avgasdata som

redovisats i föreliggande notat är främst avsedda att användas

för kalibrering av beräkningsmodeller inom vägplaneringen.

För lätta fordon/pb, bensin, redovisas här tre typer av data:

* värden enligt standardiserade provmetoder samt försämring

* värden representativa för fullt uppvärmda motorer

* kallstartstillägg.

För tunga fordon redovisas endast data representativa för fullt

uppvärmda motorer.
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Att kallstartstillägg inte redovisas för tunga fordon förklaras

av att tillgång till sådana uppgifter saknas.

En skillnad mellan data för lätta och tunga fordon är vald

dimension dvs att data för lätta fordon avser hela fordonet och

är uttryckta i g/km medan data för de tunga är begränsade till

motorn och är uttryckta i g/kWh.

De data som söks skall både beskriva dagens och morgondagens

bilpark. Vilka ansatser skall användas för uppskattningar av-

seende morgondagens bilpark? Bränsleförbrukning och avgasutsläpp

för den framtida bilparken är bla beroende av lagstiftning

exempelvis i form av gränsvärden, allmän teknisk utveckling m.m.

SNV har normalt arbetat med en ansats enligt vilken bilparken i

stort sett endast uppfyller fastställda gränsvärden. Denna an-

sats kan både tyckas rimlig och praktisk. Att ansatsen är rimlig

skulle följa av att det troligen finns en negativ korrelation

mellan tillverkningskostnad och resulterande utsläpp dvs ju läg-

re utsläpp desto högre tillverkningskostnad. Av konkurrensskäl

är det rimligt att antaga att tillverkarna i så fall snarare

lägger sig i närheten av gränsvärdena jämfört med väsentligt

under. Prognosticering av framtida utsläppsfaktorer blir därmed

enkel dvs i stort sett lika med beslutade gränsvärden. Problem

uppkommer dock som följd av bestämmelser med alternativa gräns-

värden vilket är fallet med den nya miljöklassningen av de

svenska bilarna fr 0 m årsmodell 1993. Detta problem kringgås i

denna skrivning genom att inte söka medelvärden per årsmodell

utan i stället data per årsmodell och miljöklass. En ytterligare

aspekt är naturligtvis eventuella nya framtida gränsvärden. För

prognoser in på 2000-talet borde ju en naturlig ansats vara att

nya gränsvärden kommer att beslutas. Vilka gränsvärden som kan

bli aktuella borde bl a bero på den tekniska utvecklingspoten-

tialen.

Eftersom i stort sett inga personbilar ännu certifierats i

miljöklass 1 borde utsläppsnivåer motsvarande denna klass kunna

vara ett rimligt prognosantagande åtminstone en bit in på 2000-

talet.
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Risken för överskattning av utsläppsnivån borde därmed vara

liten för det angivna tidsperspektivet. Eventuella EG-effekter

skulle kunna ge höjande tendenser dvs minska risken för att

miljöklass 1 skulle ge för höga nivåer i början av 2000-talet.
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2 LÄTTA FORDON/PERSONBILAR, BENSIN

De data som här söks skall enligt Vägverket avse följande for-

donskategorier:

* bilparken år 1986, kategori A

* personbil av årsmodell 1990, kategori B

* personbil av årsmodell 1997 i miljöklass 1, kategori C.

En skillnad mellan de tre kategorierna är att en prognos behöver

göras för kategori C medan de två andra kan beskrivas genom fak-

tiskt utfall.

De beslutade gränsvärden som i huvudsak har betydelse för bil-

parken i dag och för den framtida bilparken redovisas i tabel-

lerna 1 och 2.

Tabell 1 Bestämmelser och gränsvärden för personbilar med
provmetod enligt USA-73-bestämmelserna.

 

 

F40 A10

Obligatoriskt 1976 1985
fr 0 m årsmodell

'Tâtort'

HC g/fkm 2,1 2,1
co g/fkm 24,2 24,2
Nox g/fkm 1,9 1,9

Hållbarhetskrav fkm - 80 000

    

 

Den enda skillnaden mellan F40 och A10 avseende angivna utsläpp

är hållbarhetskravet fr 0 m 1985 års modell.

Fr o m årsmodell 1989 gäller gränsvärdena i A12-bestämmelserna

obligatoriskt. Dessa gränsvärden överensstämmer med vad som an-

ges för miljöklass 3 i A14-bestämmelserna, se tabell 2.
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Tabell 2 Gränsvärden (g/fkm) för personbilar enligt A14-
bestämmelserna. Obs annan provmetod än enligt tabell
1 dvs ej helt jämförbara värden.

 

 

* **

Förorening Klass 1 ) Klass 2 Klass 3 )
80 kkm 160 kkm 80 khm 160 kkm. 80 khm

'Tätort'
CO 2,1 2,6 2,1 2,6 2,1
HC 0,25 0,25 0,25
HC exkl metan 0,078 0,097 0,16 0,19 -
NOX 0,25 0,37 0,25 0,37 0,62

Part 0,05 0,06 0,05 0,06 0,124

'Landsvâg'
NOX 0,33 0,33 0,76

  

 

 

  

  

*) I en 1:a beräkningsomgång valdes följande HC-värden exklu-
sive metan:
- 80 000 km, 0,19 g/fkm
- 160 000 km, 0,24 g/fkm.
Dessa värden gavs av VV i ett PM (92-01-02).

**) Motsvarar A12-bestämmelserna.

I A14-bestämmelserna ingår även ett gränsvärde för CO vid låg

temperatur. Mätningen utförs med tätortskörcykeln vid en tempe-

ratur av -7°C. Gränsvärdet är 6,2 g/fkm.

Några bestämmelser med gränsvärden existerar inte avseende

bränsleförbrukning. Situationen blir därmed en annan än för av-

gasutsläpp. Det finns inga gränsvärden som kan fungera som bas

för prognoser. I stället får uppgifter om mest sannolik teknik-

utveckling utnyttjas. Denna utveckling kan bl a komma att på-

verkas av nya överenskommelser mellan staten och bilbranchen,

OCZ-avgifter m m.

Vid uppskattning av utsläpp på väg korrigerar SNV NOK-värden

enligt provmetod vid certifiering med 1,15. De NOK-värden som

redovisas i detta notat är exklusive denna korrigering.
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2.1 Awgasutslâpp

2.1.1 Basvärden och försämring enligt standardiserade prov-

metoder

Med basvärde avses här utsläpp enligt viss provmetod för nytt

fordon. Försämringen beskriver hur mycket utsläppen förändras

per år eller per 16 000 fkm. Här har valts att beskriva försäm-

ringen som ett relativt mått dvs relativt utsläppen för nya

bilar. Generellt har förutsatts att försämringen pågår upp till

tio års ålder varefter den helt upphör. Utsläppen blir därmed

desamma för tio års ålder och exempelvis 15 års ålder. Den rela-

tiva försämringen förutsätts dessutom vara lika för i provmeto-

derna ingående landsvägs- och tätortskörcykler.

Basvärdena för kategori A är inte jämförbara med kategorierna B

och C som följd av olika provmetoder.

Kategori A1 Ur referens (1) kan genomsnittliga utsläpp för per-

sonbilar på landsbygd och i tätort härledas för bl a år 1987

(g/fkm) :

* landsbygd:
- HC, 1,07
- CO, 8,87
- NOX, 2,00

* tätort (A10):
- HC, 2,8
- co, 26,7
- NOK, 1,64

De angivna värdena har beräknats genom att dela totala utsläpp

med totalt trafikarbete. Dessutom har korrektioner för kallstart

och luftfuktighet exkluderats.

Medianåldern med avseende på utfört trafikarbete inom gruppen är

ca fem år. Underlaget i fråga om emissionsdata för dessa emis-

sionsfaktorer är exakt vad SNV använder i olika publikationer.

Vad som möjligen avviker är trafikarbetets fördelning på års-

modellklasser, där VTI utnyttjat referens (2).
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Om relativ försämring skall beskrivas för de redovisade basvär-

dena måste hänsyn tas till att medelåldern, för basvärdena, är

ca fem år. Välj som. underlag försämring enligt vad SNV uppger

för bilar som följer de s k F40-bestämmelserna dvs följande

relativa försämring erhålles:

* HC, 0,2/(5 X 0,2 + 1,9) ==O,0691

* CO, 1,7/(5 X 1,7 + 18) = 0,064

* NOX, 0,04/(5 x 0,04 + 1,9) = 0,02.

Som kontrollmaterial kan referens (3) användas dvs de 60 bilarna

som. mättes i Studsvik. Medianâldern inom detta material uppgår

till ca 2,5 år. Med detta material fås följande värden för

landsbygd och tätort (g/fkm):

* landsbygd:
- HC, 0,78
- CO, 8,05
- NOX, 1,75

* tätort (A10):

- CO, 20,0

Avgasutsläppen enligt referens (3) är genomgående lägre än en-

ligt referens (1), vilket är konsekvent mot bakgrund av ålders-

skillnaden.

I och med att medianåldern för basvärdena är ca fem år bör för-

sämringen i beräkningar med redovisat underlag inte pågå längre

än fem år, för att inte överskrida 10-årsgränsen.

Kategori B. I referens (4) uppskattades följande basvärden för

bilar som följer A12-bestämmelserna (g/fkm):

 

1. Bygger på att nybilsvärdet är 1,9 g/fkm och den absoluta
försämringen 0,2 g/fkm/år. Samma teknik har använts för CO
och NOX.
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* landsbygd:
- HC, 0,026
- CO, 0,26
- NOx, 0,13

* tätort (A12):
- HC, 0,13
- CO, 0,94
- NOX, 0,20.

Följande relativa försämring användes i relation till basvär-

dena:

* HC, 0,2/år

* CO, 0,6/år

NOK, 0,2/år.

Osäkerheten beträffande försämringen var mycket stor. Den valda

försämringen byggde på en kombination av uppgifter från USA och

mätdata för 48 svenska bilar, se referens (5). Den relativa för-

sämringen för de 48 bilarna uppskattades till följande:

* HC, 0,024/år

* CO, 0,20/ár

* NOK, 0,002/år.

Inte i något fall var den skattade försämringen signifikant

skild från noll.

Enligt nya data från USA (MOBILE 4), se referens (6), uppskattas

den relativa försämringen för årsmodell 1990 till följande:

* HC, 0,21/år

* CO, 0,27/år

* NOK, 0,053/år.

Därmed skulle försämringen enligt de senaste uppgifterna från

USA för CO och NOX vara väsentligt mindre än tidigare redovisade

värden avseende samma årsmodell.
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I referens (7) redovisas mätdata för 25 "mångmilare". Två funk-

tionsansatser enligt följande har av VTI kalibrerats mot mät-

data:

Y = A + B x S

Y = A x exp(B X S)

Y: avgasutsläpp eller bränsleförbrukning (9 eller dm3/fkm)

A: motsvarar utsläpp eller förbrukning för "O-milarn"

S: ackumulerad körsträcka (fkm).

De

funktionsansatserna. I tabellen anges

Skattade värdena på A och B redovisas i

ansats som ger bäst anpassning till mätdata.

tabell 3 för de två

också vilken funktions-

      

 

 

Tabell 3 Skattade koefficientvärden vid funktionsanpassning
mot mätvärden (A12) för "mångmilare". Personbilar med
katalysator.

Ämne Exponential Linjär Bäst
förklaring

A B A B

UDC _6 _6

HC 0,126 7,79 X 10 0,102 2,23 x 10 exp

co 1,80 2,17 x 10'6 1,35 1,46 x 10"5 linj
NoX 0,2 5,25 x 10"6 0,128 2,4 x 10'6 linj
Bf 0,0833 1,63 x 10"6 0,843 1,52 x 10"6 exp

HDC _6 _6

NOX 0,0688 9,5 X 10 -0,0333 2,55 X 10 linj

Bf 0,0529 2,32 x 10"6 0,524 1,56 x 10'6 exp

 

 

 

De Skattade värdena på B är inte i något fall signifikant skilda

från noll på 5 %-nivån.

Närmast

ifrån UDC-CO, bland avgaserna.

För

ett samband med körsträcka ligger UDC-NOX

avgaserna är den linjära ansatsen bäst

och längst

i tre fall av fyra.

Ett problem med den linjära ansatsen, trots att den verkar bäst,
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10

är att den troligen är mdndre lämplig för skattning av nybils-

värden än exponentialansatsen vilket kan exemplifieras med

HDC-NOx för vilken A är negativ. Genom att nybilsvärdet är

osäkert blir även den relativa försämringen osäker.

Dessa nya data ger för exponentialansatsen avseende basvärden

(A) god överensstämmelse med avseende på HC och NOx mot tidigare

använda värden. Den skattade relativa försämringen, 0-80 000 km,

blir enligt exponentialansatserna följande (år):

* HC, 0,18 (UDC)

* CO, 0,038 (UDC)

NOK, 0,10 (UDC) respektive 0,23 (HWF).

I intervallet 80 000-140 000 km kan den relativa försämringen

beräknas till följande (/år):

* HC, 0,30, (UDC)

* CO, 0,043, (UDC)

* NO 0,15 (UDC) respektive 0,44 (HWF).x'

Orsaken till att 140 000 valts som övre gräns är att datamate-

rialet går upp till detta värde ellernågot högre. Försämringens

tidsberoende skulle därmed vara störst för HC och minst för CO.

Observera dock att nybilsvärdet (A) för CO är det som ligger

närmast gränsvärdet.

Den relativa försämringen har relaterats till utsläpp vid kör-

sträcka = 0 km. Detta värde kan i detta speciella fall vara

något olämpligt att använda i och med att de faktiska körsträck-

orna i datamaterialet kraftigt avviker från körsträcka = 0.

Vad som också framgår ur tabell 3 är den stora skillnaden i för-

sämring mellan landsväg och tätort för NOX!

I genomsnitt skulle försämringsfaktorerna bli följande för de

två svenska materialen i intervallet 0-80 000 km:
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* HC, 0,10/år

* CO, 0,12/år

* NOX, 0,051/år.

Värdena enligt MOBILE 4 är genomgående ca dubbelt så stora som

de svenska.

Eftersom det inte framkommit något nyttmaterial som skulle

klart uttrycka att tidigare använda basvärden inte skulle vara

representativa så väljs här att använda emissionsdata enligt

referens (4) för årsmodell 1990. Beträffande försämringen an-

vänds de nya uppgifterna från USA i MOBILE 4. De resulterande

värdena för kategori B skulle då bli följande:

* basvärden (g/fkm):
- landsväg:

- HC, 0,026

- CO, 0,26

- NOX, 0,13

- tätort A12:

- HC, 0,13

- CO, 0,94

- NOK, 0,20

* försämring (/år):
- HC, 0,21
- CO, 0,27

- NOX, 0,053.

Kategori C. Denna kategori skall representeras av bilar i miljö-

klass 1 av 1997 års modell. Gränsvärdena för gruppen framgår ur

tabell 2.

Ett stort problem med denna grupp är att någon empirik ännu inte

finns tillgänglig. Som alternativ har valts att använda en meto-

dik som.SNV tidigare använt i referens (13). Denna metodik är

upplagd enligt följande:

* nybilsvärden bildas som medelvärden av följande:
- värden bildade genom att dela gränsvärdena med den fasta

försämringen
- värden bildade genom att utnyttja empirik i form av certi-

fieringsdata. Obs att utnyttjat material avser 1989 års
modeller
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* försämringen uppskattas genom att förbinda de genomsnittliga
nybilsvärdena enligt ovan med gränsvärdena vid 160 000 km.

Ett problem i skattningen är hur HC skall hanteras som följd av

att det existerar två typer av gränsvärden, ett med och ett utan

metan. Om man utgår ifrån att 25 % av de totala HC-utsläppen vid

förbränning utgörs av metan blir gränsvärden exklusive metan

dimensionerandez. Gränsvärden för HC exklusive metan för 80 000

och 160 000 km skulle därmed motsvara totalutsläpp dvs inklusive

metan av 0,10 och 0,13 g/fkm. En frågeställning som ej har ut-

retts är om.metanmängden är förhållandevis konstant dvs ju lägre

total-HC desto större relativ andel metan. Om det vore så skulle

här uppskattade total-HC-värden kunna vara för låga3.

Om man utgår från gränsvärden vid 160 000 km kan följande ny-

bilsvärden uppskattas (g/fkm):

* HC, 0,13/1,64 = 0,081

* CO, 2,6/1,4 = 1,9

* NOK, 0,37/l,2 = 0,31.

Detta NOK-värde bedöms vara orimligt varför i stället föl-
jande väljs: 0,25/1,1 = 0,23 dvs gränsvärdet för 80 000 km
används som underlag. Det orimliga skulle vara att nybils-
värdet för miljöklass 1 skulle vara ca 50 % högre än för
miljöklass 3.

Urvalet av certifieringsdata har gjorts genom att välja obser-

vationer som samtidigt maximalt uppgår till följande värden:

2. Uppgiften om 25 % metan kommer från SNV. Enligt uppgiften
från Volvo är metan-andelen ca 20 %.

3. Enligt uppgifter från Saab skulle man kunna räkna med ett
någorlunda stabilt värde av 0,012 g/fkm dvs ett väsentligt
lägre värde än enligt de använda datakällorna.

4. För HC inklusive metan finns i bestämmelserna endast gräns-
värde för 80 000 km. För HC utan metan är de fasta försäm-
ringsvärdena 1,5 och 1,8 för 80 000 respektive 160 000 km.

Ett problem är åter hur metan skall betraktas dvs som en
mängd som inte påverkas av katalysatorn och som därmed inte
heller kan kopplas till någon försämring. Detta skulle kunna
ha en sänkande tendens på en försämring som skall vara kopp-
lad till de totala HC-utsläppen.

VTI NOTAT T 119



13

* HC, 0,10 g/fkm

* co, 2,1 g/fkm

* NOK, 0,25 g/fkm.

Nybilsvärdena enligt given urvalsmetodik kan därmed uppskattas

till följande:

* HC, 0,071/1,3 = 0,055

* CO, 0,66/1,2 = 0,55

* Nox, 0,21/1,1 = 0,19.

De genomsnittliga nybilsvärdena skulle för tätort (A12) därmed

bli följande:

* HC, (0,08l+0,055)/2 = 0,068

* CO, (1,9+0,55)/2 = 1,2. Nybilsvärden för kategori B har upp-
skattats till 0,94. En rimlig ansats för kategori C är att
nybilsvärdena är minst lika bra som för kategori B. Välj där-
för CO-värdet till 0,94. Egentligen vore det befogat att
välja ett lägre värde än för kategori B som följd av att det
finns en positiv korrelation mellan CO och HC dvs minskar HC
så minskar sannolikt även CO. Kategori C medför att HC
minskar.

* NOK, (O,23+O,19)/2 = 0,21. Detta värde är något högre än mot-
svarande värde för kategori B. Med samma resonemang som för
CO så väljs kategori B-värdet dvs 0,205.

Utsläppen efter 160 000 km förutsätts motsvara gränsvärdena dvs:

* HC, 0,13 g/fkm (totala HC som funktion av "exklusive metan-
värdet")

* co, 2,6 g/fkm

* NO 0,37 g/fkm.x!

Den genomsnittliga relativa försämringen kan därmed uppskattas

till följande:

 

5. Beroende på ett fel valdes här 0,17 g/fkm. Eftersom felet har
påverkat andra arbeten än det här redovisade så har de fel-
aktiga värdena fått vara kvar i 2.1.2 och 2.1.3.
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* HC, 0,091/år

* CO, 0,12/år

* NOX, 0,085/år. Detta värde kan tyckas orimligt då motsvarande
värde för kategori B är 0,053. Välj samma värde som för kate-
gori B6.

Utsläpp för landsvägskörcykel kan uppskattas som funktion av

tätort A12 enligt underlag i referens (4). Följande landsvägs-

värden har därmed uppskattats för kategori C:

* HC, 0,2 x 0,068 0,014

* CO, 0,28 X 0,94 = 0,26

* NOK, 0,66 X 0,20 = 0,137.

För kategori A och B har förutsatts att försämringen skulle

fortsätta upp till tio år. Skulle samma princip förutsättas för

kategori C, att försämringen fortsätter fem är längre än vartill

gränsvärdena gäller, så skulle man för bilar äldre än tio år

kunna få högre utsläpp än för A och B. Detta kan tyckas fel-

aktigt mot bakgrund av att bestämmelsen för miljöklass 1 syftar

till Ökad hållbarhet. Förutsätt därför att försämringens ut-

sträckning i tiden för klass C är densamma som för A och B dvs

tio år.

De resulterande värdena för kategori C blir följande:

* basvärden (g/fkm):
- landsväg:

- HC, 0,014
- CO, 0,26
- NOK, 0,137

- tätort A12:

- HC, 0,068
- CO, 0,94

- NOK, 0,20

6. Beroende på ett fel har här i ett 1:a skede andra värden
redovisats.

7. Beroende på ett fel uppskattades först följande värden: 0,11
(HDC): 0,17 (UDC): 0,12/år. Avsnitt 2.1.2 och 2.1.3 bygger på
de felaktiga värdena.
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* försämring (/år):
- HC, 0,091
- CO, 0,12

- NOX, 0,0538.

2.1.2 Fullt uppvärmd motor

För kalibrering av VETO kan inte tätorts-värden användas direkt

utan en omräkning måste göras till fullt uppvärmd motor. Denna

omräkning blir olika mellan A10 och A12 beroende på olika kall-

startsförhållanden. Enligt underlag i referens (3) kan följande

omräkningsfaktorer uppskattas från A10 till Yht+Y89:

* HC, 0,78

* co, 0,77

* NOX, 0,95.

Därmed skulle VETO-kalibrering av kategori A göras mot följande

värden (g/fkm):

* Yht+Ys

- HC, 2,18

- CO, 20,6

- NOK, 1,57

* landsbygd:
- HC, 1,07
- CO, 8,87
- NOK, 2,00.

För omräkning av A12-data till Yht+Ys har ett underlag i form av

102 CFA-provade bilar, redovisat i referens (6), använts. Omräk-

ningstalen från A12 till Yht+Ys blir följande:

 

8. Beroende på ett fel har här i ett 1:a skede andra värden
redovisats.

9. I den provmetod som ingår i A12-bestämmelserna så finns en
tätortskörcykel. Denna kan indelas i tre faser vilka brukar
betecknas th, Ys och Yht. De två sista faserna avser fullt

uppvärmd motor.
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* HC, 0,0295/O,107 = 0,276

* CO, O,231/0,824 = 0,28

* NOK, O,143/0,183 = 0,78.

Dessa omräkningstal används både för kategori B och C.

För VETO-kalibrering av kategori B används följande data (g/fkm):

* tätort (Yht+Ys):

- HC, 0,0358

- CO, 0,263

- NOK, 0,156

* HWF:

- HC, 0,026

- CO, 0,26

- NOX, 0,13

För VETO-kalibrering av kategori C används följande data (g/fkm):

* Yht+Ys:
- HC, 0,01910
- CO, 0,26

- NOK, 0,1311

* HWF:
- HC, 0,01412
- CO, 0,26
- NOX, 0,1113.

2.1.3 Kallstartstillägg

Både avseende avgaser och bränsle får normalt kallstartstilläg-

gen uppskattas i två steg. Det första innebär körning enligt

någon körcykel i vilken man inte börjar med fullt uppvärmd motor

utan exempelvis vid 22°C. Kallstartstillägget motsvarar diffe-

 

10. I en 1:a beräkningsomgång valdes här 0,0358 g/fkm.

11. Rätt Värde är 0,156 g/fkm, se 2.1.1.

12. I en 1:a beräkningsomgång valdes här 0,026 g/fkm.

13. Rätt värde är 0,13 g/fkm, se 2.1.1.
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rensen mellan att köra exakt samma körcykel med start vid 22°C

och med fullt uppvärmd motor. Det andra steget motsvarar det

ytterligare tillägg som följer av att den genomsnittliga kall-

starten i Sverige sker vid lägre temperatur än 22°C.

All tillgänglig data, i föreliggande studie, avser körning en-

ligt UDC. I A12 körs tre faser th, Ys och Yht där th och Yht

är samma delkörcykel inom UDC men med den skillnaden att th

innebär start vid 22°C och Yht vid fullt uppvärmd motor. En

fråga i detta sammanhang är om kallstartstillägg är beroende av

vald körcykel. Enligt referens (6) finns indikation på att så är

fallet men detta beroende har ej beaktats här.

Att uppskatta kallstartstillägg som differens mellan th+Ys och

Yht+Ys medför risk för underskattning. Detta beror på att bilen

står med avstängd motor ca tio minuter före start av Yht dvs

motorn är inte fullt uppvärmd.

I de modeller för uppskattning av avgasutsläpp som SNV hittills

använt ingår korrektionsfaktorer relaterade till start vid 22°C

och resulterande i värden för svensk medeltemperatur.

Kallstartstillägg för svensk medeltemperatur kan uppskattas med

följande uttryck:

KFK = k x e(th+Ys) X S(th+Ys) - e(Yht+Ys) X S(Yht+Ys)

k = korrektionsfaktor från 22°Ctill aktuell temperatur

e ( ) = emissionsfaktor/bränslefaktor för angiven körcykel

S ( ) = körsträcka för angiven körcykel, där S (th+Ys) =

= S(Yht+Ys).

Beträffande k har värden enligt SNV använts:

* A10-bilar dvs kategori A:
- HC, 1,32
- CO, 1,61
- NOK, 1,23
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* A12-bilar dvs kategori B:
- HC, 2,2
- CO, 2,5
- NOX, 1,04.

Kategori C motsvarar en kraftig reduktion av HC. Det mest sanno-

lika borde vara att uppnå detta genom att reducera kallstarts-

tillägget. Därmed skulle man kunna förvänta att kallstartsdelen

av de totala utsläppen skulle reduceras. I här redovisade beräk-

ningar har förutsatts att andelen kallstartstillägg, den rela-

tiva andelen, är denSamma för kategori B och C. Detta skulle

kunna motsvara en överskattning av kallstartstilläggen och en

underskattning av varmutsläppen för kategori C.

Beträffande e(th+Ys) respektive e(Yht+Ys) väljs dessa lämpligen

ur kalibreringsdata. Detta medför dessutom att man får en öve-

rensstämmelse med SNV's beräkningar i och med att kalibrerings-

data genomgående har material från SNV som underlag. Ett problem

i sammanhanget utgörs av att e(th+Ys) inte direkt finns till-

gängliga för kategori B och C. För att komma från tätortsvärden

enligt A12 till tätortsvärden enligt A10 har följande korrek-

tionsfaktorer använts:

* HC, 1,95

* co, 1,95

* NOK, 1,29.

Dessa tal har uppskattats med data för de 102 CFA-bilarna.

Vid uppskattning av kallstartstillägg måste först resbegreppet

definieras. Enligt SCB's resvaneundersökningar kan en huvudresa

indelas i ett antal delresor. Kallstartstillägg uppkommer både

vid start av huvudresa och vid starterna av delresorna. Vid upp-

skattning av kallstartstillägg måste man klargöra om det är

kallstartstillägg för huvudresan eller delresorna som avses. Om

man väljer att utgå från huvudresan skall även tilläggen för de

efterföljande delresorna adderas till huvudresans tillägg.

Kategori A. Med referens (3) dvs de 60 bilarna som underlag har

följande kallstartstillägg beräknats:
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* 22°C:

- HC, 5,19 g
- CO, 54,8 g

NOK, 0,84 g

* medeltemperatur:
- HC, 12,7 g

- CO, 200 g

NOK, 4,64 9.

Den genomsnittliga åldern för de 60 bilarna var 2,5 år.

Nordisk Beräkningsmodell använder följande värden för A10-bilar:

* 22°C:

- C0, 40 g

* 4°C:

- CO, 125 g
- NOK, 4 g

* -7°C:

- CO, 200 g
NOX, 4 g.

De angivna värdena, i Nordisk Beräkningsmodell, behandlas i

modellen som om mätdata avser nya bilar.

Om emissionsfaktorerna som utvalts för kalibrering används fås

följande tillägg:

* 22°C:

- HC, 7,43 g
- CO, 73,1 g
- NOX, 0,939 g

* medeltemperatur:
- HC, 18,2 g
- CO, 268 g
- NOK, 5,47 g.

Överensstämmelsen mellan de tre materialen är acceptabel, even-

tuellt med undantag för NOX. Nordisk Beräkningsmodell ger vid

22°C, väsentligt högre utsläpp än de båda andra källorna. För

medeltemperaturen är överensstämmelsen överlag acceptabel.
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Kategori B. I referens (3) ingår mätdata för sex katalysator-

bilar. Kallstartstillägget för dessa har uppskattats till föl-

jande:

* 22°C:

- HC, 2,15 g
- CO, 16,5 g

NOK, 1,12 g

* medeltemperatur:
- HC, 5,16 g
- CO, 45,4 g
- NOK, 1,23 9.

De sex katalysatorbilarna är som grupp något avvikande från

medelbilen genom att tre är utrustade med turbo.

Nordisk Beräkningsmodell redovisar följande data för nya kata-

lysatorbilar:

* 22°C:
- C0, 25 g

NOX, 1 g

* 4°C:
- CO, 70 g
- NOX, 1 g

* -7°C:
- CO, 120 g
- NOx 1 9.

I referens (6) redovisas data för 102 CPA-bilar. För dessa kan

följande tillägg uppskattas:

* 22°C:

- HC, 2,15 g

- CO, 16,5 g

- NOK, 1,12 g

* medeltemperatur:
- HC, 5,16 g
- CO, 45,4 g
- NOK, 1,23 g.
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I referens (7) redovisas data för en grupp katalysatorbilar som

i genomsnitt har körts 92 000 fkm. Kallstartstillägg framgår

både för den första och den andra delen av UDC. Redovisade data

är dessutom inklusive försämring. Vad som också är värt att

notera är att Yht har körts utan tio minuters stillestånd. Föl-

jande kallstartstillägg (22°C) har uppskattats:

* th-Yht:

- HC, 3,70
- co, 26,9
- NOX, 2,37

* Ys kall - Ys:

- HC, 2,86

- CO, 24,8

- NOX, 1,93.

Den första delen av UDC ger därmed generellt större tillägg än

den andra delen dvs tillägget är beroende av vald körcykel.

I referens (14) redovisas kallstartstillägg enligt material från

Bilprovningen respektive från Volvo. Beträffande materialet från

Bilprovningen har här valts att göra en egen analys, vilket

resulterat i något avvikande värden jämfört med referens (14).

Följande värden erhölls:

* vid 20°C:

- HC, 3,32 g
- CO, 16,4 g
- NOK, 0,87 g

* vid -3°C:
- HC, 12,5 g
- CO, 95,3 g

- NOK, 0,72 g.

Underlaget utgörs av sex bilar med körsträckor på några hundra

mil.

I underlaget från Volvo uppgavs följande värden:

* vid 20°C:
- HC, 2,57 g
- CO, 22,9 g

- NOK, 0,71 g

VTI NOTAT T 119



22

* vid +4°C:,
- HC, 9,37 g

- CO, 129,5 g
- NOK, 0,75 g

* vid -10°C:
- HC, 16,4 g
- CO, 164,5 9
- NOK, 0,86 g.

Ur båda de material som redovisas i referens (14) framgår en

påtaglig skillnad i temperaturberoende mellan NOx och Övriga

avgaser. För HC och CO ökar kallstartstilläggen tydligt med

sjunkande temperatur under 20°C. Enligt materialet från Bil-

provningen skulle kallstartstillägget för NOx t o m kunna vara

mindre vid -3°C jämfört med 20°C. Liknande tendenser finns i

Volvomaterialet.

Om man utgår från valda basvärden för kalibrering fås följande:

* 22°C:

- HC, 2,61 g
- CO, 18,9 g
- NOX, 1,22 g

* medeltemperatur:
- HC, 6,27 g
- CO, 51,9 g
- NOX, 1,35 g.

Främst år det Nordisk Beräkningsmodell som avviker på så sätt

att CO är väsentligt högre och NOx något mindre än för övriga

material.

Här väljs att använda kallstartstillägg uppskattade med underlag

av basvärdena för kalibrering.

Kategori C. Tillägget har uppskattats genom att utnyttja valda

basvärden. Därmed har följande tillägg erhållits.
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* 22°C:
- HC, 1,37 g14
- CO, 18,9 g

- NOK, 1,07 g15

* medeltemperatur:
- HC, 3,28 914
- CO, 52,0 g
- NOX, 1,17 915.

2.2 Bränsleförbrukning

I princip kan samma strukturering av redovisningen göras som för

avgaser. En skillnad mot avgaserna är att några gränsvärden inte

existerar varför det inte finns någon anledning att redovisa

basvärden enligt olika provmetoder som varit fallet för avgaser-

na.

2.2.1 Basvärden enligt standardiserad provmetod

Det underlag som söks skall användas för kalibrering av en

motormodell i det sk VETO-programmet. Separata kalibreringar

skall utföras för de olika kategorierna dvs A, B och C. I och

med att kalibreringen gäller själva motorn skall inte annan

fordonsteknisk utveckling ingå i kalibreringsdata än just motor-

utveckling.

Kalibrering av kategorierna B och C utförs genom uppgifter om

hur motorns specifika förbrukning (g/kWh) förändras till års-

modellerna 1990 och 1997. Denna förändring har uppskattats till

följande relativt 1986 års bilpark:

* årsmodell 1990, -4 %

* årsmodell 1997, -9 %.

 

14. I en 1:a beräkningsomgång valdes här 2,58 g (22°) respektive
6,17 g (medelt).

15. Rätt värde är 1,26 g (22°) respektive 1,38 g (medelt), se
2.1.1.
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Som underlag för dessa uppskattningar har två VTI-dokumenta-

tioner, referenserna (8) och (9), och en TPB-rapport, referens

(10), använts.

Här förutsätts att utvecklingen är densamma både för kall- och

varmfas.

Med hjälp av referens (1) kan bränsleförbrukningen för person-

bilsparken år 1987 uppskattas till följande (dm3/fkm):

* HWF, 0,0748

* UDC (A10), 0,115.

Dessa värden får representera kategori A.

De i referens (6) redovisade data för 102 CFA-bilar, kategori B,

innehåller följande bränsledata (dm3/km):

* HWF, 0,072

* UDC (A10), 0,111.

Någon försämring förutsätts ej existera för bränsleförbrukning.

Enligt analysen av de 25 bilarna i referens (7), se tabell 3,

har förbrukningen för tätorts- respektive landsvägskörcykeln

uppskattats öka med 10 respektive 20 % upp till 80 000 km. Denna

effekt är dock inte i något fall signifikant skild från noll. I

och för sig har någon signifikant försämring ej heller kunnat

påvisas för avgaser trots att vi förutsätter försämring för

avgaserna. Detta skulle kunna uppfattas som inkonsekvent. Be-

träffande avgaserna stöder vi oss dock huvudsakligen på upp-

gifter från USA.

2.2.2 Fullt uppvärmd motor

 

För uppskattning av bränsleförbrukning för en fullt uppvärmd

bilmotor används bränsleförbrukning enligt referens (1) som bas,

se avsnitt 2.2.1. Bränsleförbrukning enligt HWF avser fullt upp-
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värmd motoroch kan användas utan ytterligare korrigering. Där-

emot mâste förbrukningen enligt UDC (A10) korrigeras för att

uppskatta förbrukningen enligt "Yht+Ys" i provmetod A12 dvs för

fullt uppvärmd motor. Ur referens (1) kan omräkningstalet upp-

skattas till 0,92. De sökta kalibreringsdata skulle därmed bli

följande (dm3/fkm):

* kategori A:
- HWF, 0,0748
- UDC, 0,92 x 0,115 = 0,106

* kategori B:
- HWF, 0,96 x 0,0748 = 0,0718
- UDC, 0,96 x 0,106 = 0,102

* kategori C:
- HWF, 0,91 X 0,0748 = 0,0681
- UDC, 0,91 X 0,106 = 0,0965.

2.2.3 Kallstartstillägg

 

För uppskattning av kallstartstillägg för svensk medeltemperatur

skall värdet för start vid 22°C enligt UDC (A10) justeras. I

referens (4) har korrigeringsfaktorn uppskattats till 1,05. Vid

kontroll mot underlag i referens (15) visade sig korrektions-

faktorn stämma mot detta underlag.

Storleken på kallstartstillägget varierar mellan olika utnytt-

jade dataunderlag enligt följande (dm3):

* referens (1):

- 22°C, 0,108

- medeltemperatur, 0,176

* referens (3), A10-bilar:

- 22°C, 0,109
- medeltemperatur, 0,176

* referens (3), katalysatorbilar:

- 22°C, 0,0839
- medeltemperatur, 0,151

* referens (6), 102 CPA-bilar:

- 22°C, 0,108
- medeltemperatur, 0,174
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* referens (14), material från Bilprovningen:
- ZOOC, O,

- -3°C, 0,160 dm3.

Ur detta material framgår även en tydlig Ökningav bränsle-
förbrukningen (dm3/km) med fullt uppvärmd motor som funktion
av sjunkande yttertemperatur.

Som resulterande kallstartstillägg väljs att utgå från referens

(1) som får motsvara kategori A. Kallstartstilläggen för kate-

gorierna B och C uppskattas genom att utgå från kategori A och

korrigera med 0,96 respektive 0,91. De resulterande tilläggen

blir därmed följande (dm3):

* kategori A, 0,176

* kategori B, 0,169

* kategori C, 0,160.
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3 TUNGA FORDON

Liksom. för lätta fordon/personbilar skall kalibrering göras mot

befintlig bilpark och mot den framtida. Liksom för personbilar

avser kategori A befintlig bilpark år 1986, medan kategorierna B

och C avser årsmodellerna 1993 och 1997.

De gränsvärden som finns för tunga fordon, g/kWh, har en annan

dimension än för personbilar dvs gränsvärdena avser själva

motorn i stället för hela fordonet. Beträffande framtida års-

modeller används samma principer som för lätta fordon dvs man

förutsätter att det faktiska utfallet motsvarar gränsvärdena.

För att en motor skall klara en certifiering krävs att utsläppen

max uppgår till gränsvärdena. Därmed är det högst sannolikt att

det genomsnittliga utsläppet blir mindre än själva gränsvärdet.

Kalibreringen omfattar även bränsleförbrukning. Liksom för per-

sonbilar finns för tunga fordon inga gränsvärden. Förbrukning

för framtida årsmodeller har därför uppskattats genom uppgifter

i litteraturen om utveckling av energieffektivitet.

3.1 Avgasutslâpp

Fr o m. årsmodell 1993, kategori B, gäller två uppsättningar av

bestämmelser, A30 och miljöklassning. I det VV-uppdrag som här

avses skall årsmodell 1993 motsvara A30-bestämmelserna vilka

också motsvarar klass 3 inom.miljöklassningen av fordonsparken.

Kategori C förutsätts här tillhöra miljöklass 1, se tabell 4.
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Tabell 4 Gränsvärden (g/kWh) för olika miljöklasser.

 

Klass 1 och 2 Klass 3

 

HC 1,1* 1,2
CO 4,0* 4,9
NOX 7,0 9,0

Partiklar 0,1 0,4

  

 

  

*) I en 1:a beräkningsomgång valdes dessa gränsvärden
till 0,6 (HC) och 2,0 (CO) g/kWh enligt PM 92-01-03
från VV.

Liksom för kategori B förutsätts att det faktiska utfallet

ligger 5 % under gränsvärdena.

Uppgifter för befintlig bilpark 1986, kategori A, har tagits ur

referens (11) enligt följande:

* distributionsbilar:
- HC, 1,39 g/kWh
- CO, 4,38 g/kWh
- Nox, 11,1 g/kWh
- Bf, 275 g/kWh

* långtradare:
- HC, 0,922 g/kWh
- co, 3,56 g/kWh
- NOK, 12,9 g/kWh
- Bf, 247 g/kWh.

Vid uppskattning av specifika emissioner (g/kWh) för kategori-

erna B och C har följande antaganden fått gälla:

* att kategori B och C inte har högre specifika utsläpp än
kategori A

* att kategori B och C har utsläppsvärden som maximalt når upp
till gränsvärdena minus 5 %.

De resulterande värdena för kategori B och C har därmed blivit

enligt tabell 5.
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Tabell 5 Emissionsfaktorer (g/kWh) enligt ECE R49.

 

Fordonstyp Kategori B Kategori C
HC C0 NQX HC* CO** NOx

 

Distribution 1,14 4,38 8,55 1,04 3,8 6,65

Långtradare 0,922 3,56 8,55 0,92 3,56 6,65

         

*) I en 1:a beräkning användes 0,57 g/kWh för samtliga for-
donstyper

**) I en 1:a beräkning användes 1,9 g/kWh för samtliga for-
donstyper.

3.2 Bränsleförbrukning

Den statistik som finns tillgänglig är vad som redovisas i refe-

rens (11). Följande värden anges:

* distributionsbilar, 275 g/kWh

* långtradare, 247 g/kWh.

För bedömning av förbrukningen i motorer av 1993 och 1997 års

modeller har underlag ur referenserna (8), (10) och (12) an-

vänts, vilket har gett följande relativt bilparken 1986:

* 1993, -5,7 %

* 1997, -7,2 %.
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