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Förord .
Genom ombordmätning av avgasutsläpp och bränsleförbrukning från bilar på väg
tar VTT, på uppdrag av Kommunikationsforskningsberedningen (KFB), fram
underlag till förbättrade modeller för emissioner och kallstartstillägg. Före-
liggande rapport redovisar verksamhet och resultat i projektet före 30/6 1995.

Magnus Lenner har varit projektledare och författat rapporten. Mikael Bladlund
och Janet Yakoub har varit behjälpliga med det experimentella arbetet respektive
databearbetning.

Linköping i december 1995

Magnus Lenner
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Mätning på väg, med fordonsburen utrustning, av personbilars avgasemission och

bränsleförbrukning )

av Magnus Lenner

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Avgas/bränsleparametrar för personbilar studerades vid körning på väg, under

verkliga trafikförhållanden. Avgasemissioner och bränsleförbrukning vid kon-

stanthastigheter från 30 km/h upp till 110 km/h mättes med fordonsburen utrust-

ning för bilar med och utan katalysator. Ur avgasernas uppmätta volymskoncent-

rationer av kolväten (HC), kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO,) samt parallellt

uppmätt bränsleförbrukning beräknades massemissionen (g/km) för de olika av-

gaskomponenterna. De mät- och utvärderingsmetoder som redovisas, är väl läm-

pade för validering av befintliga emissionsmodeller, vilka nästan uteslutande base-

ras på laboratoriedata. En översikt av de tidigare mätningar, av emissions- och

bränsleparametrar i verklig trafik, som finns tillgängliga i litteraturen, redovisas i

avsnitt 2. Det framgår att tillgången på "on-road" data är mycket begränsad.

Parallell mätning av CO i emissionslaboratorium och med VTlIs ombord-

utrustning visade utmärkt överensstämmelse. Mätresultaten innebär sjunkande

emission (g/km) av CO vid högre (konstant) hastighet upp till 110 km/h, vilket

avviker från tidigare studier. Motsvarande mätserie på väg gav genomgående

30 % lägre emissionsvärden för CO. Även här sjönk massemissionen av CO vid

ökande hastighet.

För HC gav den fordonsburna analysen, där detektion sker med infraröd-

absorption, genomgående lägre värden (med en ungefärlig faktor 2.9) än HC-

mätningar i laboratorium, där detektion sker med flamjonisation (FTD).

Personbilars bränsleförbrukning vid konstanthastigheter, mättes med VTls

bränsleflödesmätare såväl på väg som i avgaslaboratorium hos Volvo och MTC.

Erhållna bränsleförbrukning-/hastighetsamband för tre fordon uppvisade inte den

platå i hastighetsintervallet 100 km/h - 110 km/h, vilken förekommer i MTCs

bränsledata enligt kolbalansmetoden.
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II

Road measurements using on board apparatus, of exhaust emissions and fuel con-

sumption of passenger cars /

by Magnus Lenner

The Swedish Road and Transport Research Institute (VTT)

S-581 95 LINKÖPING Sweden

Summary

Emission and fuel parameters for passenger cars have been studied under realistic

road conditions. Exhaust emissions and fuel consumption at constant speeds bet-

ween 30 km/h and 110 km/h were measured for catalyst and non-catalyst cars

using on board measuring equipment. Volume concentrations of hydrocarbons

(HC), carbon monoxide (CO) and carbon dioxide (CO) in the exhaust gases and

fuel consumption rates from parallel flow meter measurements, were used to

compute mass emissions (g/km) of the exhaust components. The experimental and

evaluation routines described are well suited for validation of currently used

emission models which are, as a rule, based on laboratory data. A survey of the

literature on earlier road measurements is given in Section 2. It appears that "real-

world" emission data are in short supply.

Parallel measurements of CO in the emissions laboratory and with the Insti-

tute's on board equipment showed excellent agreement. The results imply de-

creasing (g/km) emissions of CO with increased (constant) speed up to 110 km/h,

which differs from earlier studies. Corresponding road measurements yielded

30 % lower emission values throughout for CO. As before, the CO mass emission

decreased with increased velocity.

For HC, the on board analysis equipment, where the detection method is infra-

red (IR) absorption, yielded lower values throughout (by an approximate factor of

2.9) compared to laboratory HC measurements where detection is achieved by

flame ionization (FID).

Fuel consumption of passenger cars at constant speeds was measured using the

VTI flow meter, during driving on the road and also in the Volvo and MTC emis-

sions laboratories. Fuel consumption/speed relationships of the three vehicles

tested did not exhibit the plateau in the speed interval 100 km/h - 110 km/h which

is seen in the MTC fuel data using the carbon balance method.
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1 Inledning

Vägtrafiken intar traditionellt en huvudroll såsom delaktig i de samlade utsläppen

av föroreningar till omgivningsluften i vårt samhälle. Den kunskap om väg-

trafikens emissioner av skadliga avgaskomponenter som idag är tillgänglig, grun-

dar sig huvudsakligen på mätningar i chassidynamometer, det vill säga under

verklighetsliknande laboratorieförhållanden.

Vid typgodkännande (certifiering) av bilar för den svenska marknaden, liksom

vid produktions- och hållbarhetskontroller av aktiva fordon, övervakas bland

annat emissionsnivåer av vissa (reglerade) ämnen i avgaserna samt bränsleför-

brukning. Resultaten från sådana mätningar i avgaslaboratorium utnyttjas också i

olika miljörelaterade sammanhang, t ex för kalibrering av avgasmodeller.

I en chassidynamometer simuleras vägmiljön inklusive meteorologiska para-

metrar och olika typer av färdmotstånd. Försöksfordonet framförs enligt ett i detalj

angivet och reproducerbart mönster (körcykel, se Figur 1) vilket på ett verklighets-

troget sätt avses efterlikna körning på väg i en verklig trafiksituation. Eftersom

dynamometern är stationär (fordonets drivhjul kör på rullar av metall, vilka utgör

vägbana) kan erforderlig mätapparatur etc för monitorering av emissioner och

andra parametrar, bekvämt anslutas. De procedurer som är gängse t ex vid certi-

fiering av nya personbilsmodeller är helt standardiserade. Fördelarna med detta

förfarande är uppenbara. Alla led i mätningarna kännetecknas av hög precision

såväl som reproducerbarhet.
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Figur 1 Hastighet vs. tidför tätortskörcykeln, UDC.

En central frågeställning är emellertid huruvida de nämnda testprocedurerna är

representativa för verklig trafik. Den beskrivna tätortskörcykeln, som utgör grund

för utvärdering av avgas- och bränsleparametrar enligt svensk bilavgasförordning',

beskriver körmiljö och körsätt hämtade från en amerikansk storstad omkring

1970. Vidare kan det ifrågasättas om den rullande vägens underlag har samma

egenskaper som en verklig vägbana, vid höga hastigheter.

Det finns följaktligen en uttalad efterfrågan på information om emissioner och

bränsleförbrukning som speglar verkliga trafikförhållanden. Sådana data kan in-

samlas antingen med ombordburen utrustning, eller via mätapparatur uppställd vid

vägkanten genom mätning (fjärranalys) av förbipasserande fordons avgasplymer.

Bränsleförbrukning och utsläpp av de reglerade ämnena kolmonoxid (CO), kol-

väten (HC) samt kväveoxider (NO) är de parametrar som i första hand är av in-
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tresse. I ett vidare tidsperspektiv kommer det att vid mätning på väg, liksom i

laboratorium, att erfordras möjlighet att bestämma enskilda kolväten som bensen,

butadien och aldehyder ("air toxics'"') samt partiklar, kvävedioxid, dikväveoxid

m fl ämnen.

Målsättning för det aktuella arbetet har varit att skapa ett robust och enkelt,

fordonsburet mätsystem för att registrera personbilars avgasemissioner och

bränsleförbrukning. De mät- och utvärderingsstrategier som utvecklats kan an-

vändas för validering av befintliga emissionsmodeller, vilka i huvudsak baseras på

resultat från laboratoriemätningar.
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2 Tidigare mätningar i verklig trafik

Tillgången på mätdata som beskriver personbilars avgasemissioner och bränsle-

förbrukning uppmätta under verkliga trafikförhållanden, är som antytts begränsad.

I det följande redovisas en översikt av mätningar i verklig trafik, som finns till-

gängliga i litteraturen.

2.1 Mätteknisk forskning, Volkswagen AG

Vid tyska Volkswagen har ett fordonsburet mätsystem" utvecklats för bestäm-

ning av bränsleförbrukning och emissionerna av de reglerade avgaskomponen-

terna HC, CO och NO; samt koldioxid, CO». Provtagning sker direkt i avgasröret,

analysteknik är för HC, CO och COicke-dispersiv infrarödabsorption (NDIR)

och för NO; chemiluminescens (CL). Analysinstrumenten registrerar volymshalter

(ppm, %) av de olika ämnena. Beräkning av massemissionen (g/km) ur avgasflöde

och uppmätt bränsleförbrukning (se avsnitt 3.2) görs automatiskt med dator.

Skräddarsydd mjukvara ombesörjer att ovanstående parametrar finns kontinuerligt

tillgängliga för utskrift.

I verifieringssyfte gjordes ett antal parallella mätningar med ombordsystemet

och chassidynamometer/CVS. Körningarna omfattade konstanthastigheter samt

amerikansk (FTP), europeisk (ECE) och landsvägs- (HDC) körcykel. De båda

mätmetoderna visade inbördes överensstämmelse inom 1 % för HC och NO,

medan ombordmätningarna gav 5-10 % högre värden för CO, CO; och bränsle-

förbrukning. Beträffande HC (se avsnitt 4.3) föreligger inte direkt jämförbarhet då

NDIR ger lägre värde än flamjonisation (FID), för samma faktiska kolväte-

koncentration. FID är den analysmetod som används för HC vid laboratoriemät-

ningar. Ur en analys? av korresponderande mätningar enligt de båda metoderna

härleddes sambandet

x =0.10+2.16-y

där x och y är mätvärden enligt FID respektive NDIR. Det är inte självklart att

sambandet gäller vid andra kolvätesammansättningar i avgaserna t ex vid för-

ändrad motorteknologi, bränsle eller driftsätt.

2.2 VITO, Flemish Institute for Technological Research

En vidareutveckling" av det ovan beskrivna ombordmätsystemet från VW pågår i

Belgien. Beräkningsmetodiken utgår från massflödena genom motorn, av bränsle

och luft. HC-analys sker med flamjonisationsdetektor, FID. Hela apparaturen in-

klusive analysatorer, gasberedningssystem, dator m m väger ca 150 kg. Energiför-

sörjningen (batteri) klarar en timme mättid. VITO-systemet kan flyttas mellan

fordon, tidsåtgången för en installation är dock av storleksordningen flera dagar.

Även i detta -fall har validering skett med parallell mätning på VITO-appara-

turen och chassidynamometer/CVS, över FTP- och EEC-körcyklerna. Differen-

serna mellan resultaten för VTTO och konventionell laboratoriemätning var i detta

fall 5-10 % för CO» och HC, och 2-3 % för CO och NO.
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2.3 GM, Michigan

General Motors har beskrivit" ombordmätningar på en modern personbil (Pontiac

med 6 cyl. 3.8 I motor) vid körning i Los Angeles. Mätsystemet är av liknande typ

som de vilka beskrivits av VW och VITO, dock analyseras samtliga ämnen med

NDIR. Kalibrering mot mätningar i chassidynamometer gav i detta fall en

FID/NDIR faktor för detektion av HC på 3.45, som applicerades vid utvärdering

av mätningarna på väg. En viktig slutsats från detta arbete var att när katalysa-

torbilar, t ex vid kraftig acceleration, tappar den automatiska kontrollen för

blandning av luft och bränsle (Å-regleringen) och kör med bränsleöverskott, ökar

utsläppen av CO och HC (speciellt den förstnämnda) mycket starkt. Någon mot-

svarande effekt beträffande NO; -utsläppen föreligger däremot inte.

2.4 Warren Spring Laboratory

Vid Warren Spring-laboratoriet i England har en proportionell provtagare" ut-

vecklats, vilken i kombination med en så kallad "mini-CVS" kan användas för

fordonsburen provtagning. Under körning samlas ca 1 % av avgaserna i en liten

avgassäck och analyseras i efterhand. De resulterande utsläppsvärdena (g/cykel)

kommer att avse hela körningen utan någon tidsupplösning.

Kalibrering av proportionell provtagare/mini-CVS parallellt med normal chas-

sidynamometer/CVS, sammanlagt 43 prover på 3 fordon med motorstorlekarna

1.3 1, 1.6 1 och 2.0 1, omfattade tomgång, konstanthastigheter, ECE-körcykeln

samt transienter. För respektive kolmonoxid, koldioxid, kolväten och kväveoxider

erhölls i genomsnitt 2 %, 3 %, 2 % och 6 % lägre värden med mini-CVS jämfört

med de konventionella metoderna. Skillnaderna bör i första hand bero på svårig-

heter att exakt kontrollera graden av spädning för den proportionella provtagaren.

Analyserna av båda typer av avgasprover utfördes med samma utrustning och på

samma sätt.

Man har vidare"" använt det miniatyriserade systemet för provtagning på väg

under olika stads- och landsvägskörcykler med efterföljande gaskromatografisk

(GC) analys av specifika kolväten.

2.5 FEAT-tekniken

Med FEAT avses fjärranalys av emissioner i verklig trafik, genom punktmätning i

bilavgaser. Från analysinstrumentet vid vägkanten skickas infrarödljus (IR) via en

reflektor på andra sidan vägen, fram och åter genom förbipasserande fordons av-

gasplymer. Ur absorption vid specifika våglängder kan avgasernas halter av HC

och CO bestämmas. Mätdata från tusentals bilar kan insamlas under en mätdag.

Videofilmning av fordonens registreringsnummer möjliggör sammanställning av

utsläppsstatistik för olika årsmodeller eller bilmärken, liksom identifiering av en-

skilda högemitterande fordon.

FEAT-metoden som är utvecklad i USA!!" , har använts för flera svenska stu-

dier'*'" under senare år. För närvarande arbetar man på att komplettera tekniken,

så att framledes även mätning av kväveoxider (NO) kommer att ingå.

VTI meddelande 771
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3 Metoder och mätningar

Massemissioner, dvs utsläppsmängd (g) per sträckenhet (km), av ämnen i bilav-

gaser beräknas ur bränsleförbrukning och avgashalter (% eller ppm) av kol-

monoxid (CO), kolväten (HC) och koldioxid (CO,). I det följande beskrivs dels

apparatur för ombordmätning av erforderliga parametrar enligt ovan, dels metodik

för beräkning av massemissionen av de olika avgaskomponenterna.

3.1 Mätsystem

Analysapparaturen omfattar mätinstrument för bränsleförbrukning, tillryggalagd

distans och avgasemissioner samt datalogger/PC med programvara.

Bränsleflödet registreras med en Pierburg PLU 116H flödesmätare. Instru-

mentet är state-of-the-art inom bränslemätning och har automatisk korrektion för

bränslereturflöden, ångfickor och temperaturdifferenser. Mätområden från 0.4

dm*/timme upp till 60 dm*/timme finns att tillgå. Två till tre (beroende på for-

donets hastighet) uppsättningar mätvärden/sekund insamlas och lagras på datorns

fasta skivminne. Data för varje mätpunkt inbegriper bl a tid (millisek.), distans

(m), ackumulerad bränsleförbrukning (dm*) och bränsletemperatur (*C).

Volymshalterna av avgaskomponenter registreras med en Crypton 290 4-gas-

mätare, placerad inuti fordonet. Provtagningen sker med en probe instucken ca 30

cm i avgasröret. Avgasprovet når (och lämnar) analysinstrumentet via slangar

dragna genom ett av bilens sidofönster. Mätaren är ett robust direktvisande in-

strument, baserat på infrarödabsorption, och av den typ som används t ex i bil-

verkstäder och vid årlig kontrollbesiktning. Koncentrationerna (ppm eller % på

volymsbasis) av kolväten (HC), kolmonoxid (CO), koldioxid (CO,) och syre ((;)

samt uppgift om varvtal, oljetemperatur, A (lambda) och AFR (luft/bränsle-för-

hållande) kan erhållas ca var 10:e sekund. Med denna tidsupplösning kan kon-

stanta eller regelbundet föränderliga förlopp följas, däremot ej transienter som den

ovan nämnda UDC-körcykeln.

3.2 Beräkningar

En vanlig och användbar form av mätvärdet för att beskriva utsläpp från fordon är

massemissionen, dvs mängden av någon avgaskomponent uttryckt i gram per till-

ryggalagd fordonskilometer (g/km). För att beräkna massemissionen ur avgasernas

koncentrationer (% eller ppm) av de olika ämnena erfordras kännedom om total

avgasvolym. Denna kan i sin tur beräknas ur bl a bränsleförbrukning och

luft/bränsleförhållande (A/F).

I det följande beskrivs gången för beräkning av massemissionen för HC, CO

och COur bränsleförbrukning (dm*/km) och uppmätta avgashalter för respektive

komponent. Nedanstående data härrör från konstantfartskörning i 90 km/h med en

Volvo 240 -82.

CO -- %(v) 1.38

HC ppm(v) 182

CO, %(v) 13.79

Bränsle dm*/km 0.0890 (15
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Angivelsen för bensinförbrukning är här, liksom i det följande, normaliserad

enligt API-standard'*. Förbrukad bränslevolym vid temperaturen t *C multipli-

ceras med en korrektionsfaktor (VCF):

di

VCF= ------- - e- - At - (1 + 0.80 - At) (1)

dis

där At är avvikelse från standardtemperaturen 15 *C, täthet för bensin (d;;) vid

standardtemperaturen är 748.5 g/dm* och konstanten 0 tecknas

346.42278 +0.43884 - d;

0 = (2)

(d;5)?

 

3.2.1 Luft/bränsle-förhållande

Förhållandet mellan massflödena av luft och bränsle (A/F) ges av följande rela-

tion* mellan avgaskoncentrationer och stökiometri.

2.088 (100 + 0.448[CO,] - 0.608[CO] - [HC])

A/F = (3)

[CO,] + [CO] + [HC]

 

Storheter inom hakparenteser betecknar kemiska koncentrationer i gasfas, ut-

tryckta i volymsprocent. Ingångsdata enligt ovan insatta i (3) ger: A/F = 14.48.

3.2.2 Avgasvolym

I nästa steg beräknas totala avgasvolymenV» som funktion av sträcka enligt:

(mr - A/F)

V, (dm') = _ (4)

Pair

 

där mf står för bränsleförbrukning uttryckt i g/km och P,, anger omgiv-

ningsluftens specifika täthet i dimensionen gram/dm3. Med insättning av para-

metervärden enligt föregående erhålles: V = 773.5 dm*. Bilavgaser skiljer sig

sammansättningsmässigt från luft, bland annat genom sitt innehåll av 10 till 15

volymsprocent vattenånga, vilken fälls ut innan avgaserna når analysinstrumentet.

Korrektion av ovan beräknat värde med en schablonfaktor 0.95 ger den "torra"
avgasvolymen V, = 735 dm".
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3.2.3 Massemission

Slutligen beräknas mj, dvs emissionen uttryckt som massa per fordonskilometer,

för respektive avgaskomponent:

m; = Ve * C; * Po; (5)

Avgasfraktion för ämnet "i" betecknas med C;, medan P»; anger specifik täthet

för det rena ämnet vid atmosfärstryck. Den kemiska sammansättningen för ben-

sinbilars avgaskolväten är i medeltal CH;s; vilket med aktuell kalibreringssubstans

(hexan) ger molvikten M(CH;ss,, = 83.1 g/mol. Vidare upptar en mol gas vid

atmosfärstryck volymen 22.4 dm*. Sålunda kan massemissionen för t ex HC be-

räknas enligt:

735 - 182-10-6 + 83.1

mgc = = 0.50 g/km (6)

22.4

 

Motsvarande beräkningar avseende emissioner av kolmonoxid och koldioxid ur

inledningsvis citerade mätdata vid 90 km/h ger mc = 12.7 g/km respektive mc;

= 199.1 g/km.

3.3 Experiment

Mätningar av bränsleförbrukning och avgasemissioner vid konstanthastigheter

från 30 km/h till 110 km/h gjordes i tre experimentella miljöer enligt följande.

I Bränsleförbrukning och CO/HC "on-road", VTlIs mätapparatur.

II Bränsleförbrukning och CO/HC i avgaslab, MTC. Samtidiga mätningar

med MTCs och VTIs analyssystem. Här kördes även 120 km/h.

III Bränsleförbrukning i avgaslab, Volvo Torslanda. VTIs bränslemätare.

MTC (Motortestcenter) är AB Svensk Bilprovnings avgaslaboratorium i Jord-

bro, söder om Stockholm.

3.3.1 Fordon

I följande uppställning redovisas fakta om de fordon som studerades.

Nr Fabrikat Typ Årsmod. Reg.nr. Mätarst. Typ av mätn.

(mil)

1 Volvo 240 1982 LJÄ 334 12500 L, I, IUI

VW Golf 1982 LGA 328 7900 I

3 Volvo 940 1992 NFN 615 9600 I

Bil 1 använde däck av typ Michelin MX med 1.8 kg och 1.9 kg tryck för fram-

respektive bakhjul. (Vid körning i chassidynamometer är ringtrycket ca 3 kg.) Bil
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2 hade Gislaved Speed däck (155R13) med 1.7 kg tryck i alla hjul. Bil 3 var ut-

rustad med däck av typ Michelin Energy (185/6SR15), med 1.9 kg tryck runtom.

Bilarna undergick inga särskilda kontroller eller åtgärder förutom normal service

enligt instruktionsboken.

De äldre bilarna (1 och 2) kördes på 3:ans växel vid 30 km/h och 40 km/h och

på 4:ans växel vid övriga hastigheter upp till 110 (120) km/h. Volvo 940 (bil 3, 5-

växlad) kördes på 5:an från 60 km/h och uppåt.

3.3.2 Mätningar på väg

Mätningar på väg gjordes på den s k "flygrakan" i Linköping vid enhetliga meteo-

rologiska förhållanden (ingen vind eller nederbörd, ca +10 *C). Bilen kördes med

fullt uppvärmd motor längs det raka och plana vägavsnittet, tre gånger i vardera

riktningen, utan uppehåll mellan körningarna. Under varje körning (ca 1 km) i

konstantfart kunde 5-6 uppsättningar mätdata från avgasmätaren erhållas. Ett

exempel (80 km/h, Volvo 240) visas nedan.

Tabell 1 Avgasdata uppmätta under körning på väg (ca 1 km) vid 80 km/h.

Nr CO(%v) HC(ppmv) CO2(%v) rpm

1 1.49 146 12.75 2424

2 1.71 148 12.60 2433

3 1.36 143 12.81 2490

4 1.66 143 12.72 2495

5 1.75 137 12.68 2508

Medel 1.59 143 12.71 2470

St.dev. 0.16 4 0.08 39

Tabell 2 visar medelvärden och spridning för data från samtliga sex körningar

vid 80 km/h, sammanlagt trettio uppsättningar mätvärden.

Tabell 2 Avgashalter m m vid 80 km/h på vägför Volvo 240, -82.

CO(%v) HC(ppmv) CO2(%v) Varvt.(rom)

Medel 1.60 142 12.85 2455

St.dev. 0.28 3 0.14 33

Bränsleförbrukning = 0.0831 dm*/km

3.3.3 Mätningar i avgaslaboratorium

Mätningar på fordon 1 i chassidynamometer vid MTC gjordes vid delvis andra

konstanta hastigheter än de som studerades under körning på väg. Alla mät-

ningarna ägde rum under en dag med omgivande temperatur 22 *C, lufttryck

743 mm Hg och den relativa luftfuktigheten 50 %. Ytterligare detaljer om dessa

mätningar ges i Tabell 3.

VTI meddelande 771



16

Tabell 3 Hastigheter m m vid avgas/bränslemätning i chassidynamometer.

Hastighet Växel Oljetemp.

(km/h) (rom) (OC)

30 3 1260 97

50 4 1560 102

70 4 2170 101

90 4 2810 105

100 4 2130 109

110 4 3430 113

120 4 3760 119

Provtagning i avgassäck (Tedlar) vid konstant volymsflöde (CVS) gjordes av

MTC under 100 sekunder för varje hastighet. Säckarna analyserades omedelbart

efter provtagning med avseende på NO, HC, CO och CO,. Ur avgasernas innehåll

av de tre senare komponenterna bestämdes bränsleförbrukning för varje hastighet,

enligt den så kallade kolbalansmetoden. VTI genomförde parallellt mätning av

emissioner och bränsleförbrukning på samma sätt som beskrivits i det föregående.

Avgasmätarens provtagningsledning anslöts till CVS-systemet så att provtagning

skedde i råavgaser.
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4 Resultat

I detta avsnitt redovisas mätresultat, i tabeller och diagram, från mätningar av

bränsleförbrukning och emissioner av kolmonoxid och kolväten under körning på

väg och i emissionslaboratorium (chassidynamometer/CVS).

4.1 Bränsleförbrukning

Tabell 4 Resultat (dm'/km) från bränsleförbrukningsmätningar.

Bränsleförbrukning vid

körning på väg

Bränsleförbrukning vid körning i avgaslab.

Lab. MTC MTC Volvo Väg Väg Väg

Mätapp. MTC VT] VTI VT] VTI

Volvo Volvo Volvo Volvo VW Golf Volvo 940

240 240 240 240

Hast. (km/h)

30 0.076 0.084 0.085 0.082 0.062 0.073

40 0.070 0.072 0.080 0.074 0.062 0.074

50 0.067 0.063 0.069 0.070 0.054 0.060

60 0.069 0.066 0.075 0.071 0.056 0.067

70 0.074 0.073 0.077 0.078 0.061 0.064

80 0.080 0.080 0.083 0.083 0.065 0.070

90 0.087 0.088 0.089 0.089 0.069 0.075

100 0.098 0.093 0.096 0.095 0.076 0.080

110 0.097 0.102 0.103 0.106 0.084 0.088

120 0.112 0.113

Tabell 4 ovan utgör siffermässigt underlag till de diagram (Figurerna 2 - 4)

som åskådliggör den följande redovisningen av mätresultat för bränsleförbruk-

ning.

Figur 2 visar bränsleförbrukning vid konstanthastigheter för bil 1 från mät-

ningar i avgaslab, parallellt med bränsleflödesmätare (VTT) och enligt kolbalans

(MTC). I det senare fallet beräknas bränsleåtgången ur avgasernas halter av HC,

CO och CO5. Kolbalansmetoden grundas på att alla kolatomer i avgaserna redo-

visas och att förhållandet kol/väte hos provbränslet är känt.

VTT meddelande 771



18

 

 

   

   
   

  

  

Bränsleförbrukning konstanthastigheter

0,12 -

0,11 + ---0- vt

0,10 .

- 0,09 --- MTC

2 0,08

E 0,07 +
0
2 0,06 +

0,05 +

0,04 +

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Hastighet (km/h)

Figur 2 Bränsleförbrukning vid konstanthastigheter. Fordon 1, avgaslabora-

torium.

Det kan konstateras att det, ehuru kurvorna är i stort samstämmiga, före-

kommer differenser upp till 8 % vid de lägre hastigheterna. Den platå i hastighets-

området 100 km/h - 110 km/h, som bränsleförbrukning beräknad med kolbalans-

metoden uppvisar, har ingen motsvarighet i VTT-kurvan och är tills vidare oför-

klarad, liksom tidigare rappol'teraden'18 oregelbundenheter i sambandet bränsle-

förbrukning vs. hastighet beräknat ur kolbalans.

I Figur 3 är samtliga fyra bränslekurvor för fordon 1 sammanställda. Inbördes

överensstämmelse, med de förbehåll som diskuterats ovan, är påtaglig. Alla mät-

serierna uppvisar ett minimum i bränsleförbrukning vid 50 km/h.
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Figur 3 Bränsleförbrukning vid konstanthastigheter, i laboratorium och på

väg.

Figur 4 visar bränsleförbrukning vid körning på väg för de tre experiment-

fordonen. Man kan notera att fordon 3 dvs den moderna bilen av årsmodell 1992,

från 70 km/h och uppåt drar föga mer bränsle än den betydligt mindre VW Golfen.
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Figur 4 Bränsleförbrukning olika bilar, vid konstanthastigheter på väg.

4.2 Kolmonoxid

Tabell 5 Resultatfrån mätningar av CO-emissioner.

Kolmonoxid (g/km) i avgaslab. Kolmonoxid (g/km) på väg

Lab. MTC MTC Väg Väg

Mätapp. MTC VTI VTI VTI

Biltyp Volvo Volvo Volvo VW

240 240 240 Golf

Hast.(km/h)

30 20.0 21.2 16.1 9.5

40 17.4 17.7 13.9 8.5

50 15.5 14.6 15.0 6.5

60 17.5 18.4 13.4 6.1

70 20.2 21.9 16.1 7 .2

80 18.3 19.6 13.0 7.8

90 16.5 17.2 11.4 6.1

100 14.0 13.4 1.7 3.2

110 8.3 7.4 5.4 2.4

120 6.2 6.7

Tabell 5 utgör siffermässigt underlag till de diagram (Figurerna 5 - 6) som

åskådliggör den följande redovisningen av kolmonoxiddata.

Resultaten från mätningar av kolmonoxid för fordon 1 sammanfattas grafiskt i

Figur 5. Överensstämmelsen är som synes mycket god, i synnerhet för VTIs och

MTCs parallella mätningar i chassidynamometer. Det faktum att kolmonoxid-

01: kli»UlblapPUL Ulll lagre rn]flaf per LilULlLuter, tur] skapdn hqchnhnf nvpr 11919 hQQfIOL

hetsintervallet avviker från resultaten av en tidigare undersoknmg av ett stort

antal icke-katalysatorbilar, där ökad sträckspecifik emission av CO vid höga has-

tigheter rapporteras.
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Även vid mätning på väg sjunker CO-utsläppet vid ökad (konstant) hastighet.

Massemissionen av CO vid vägmätningarna visade sig för bil nr 1 genomgående

vara ca 30 % lägre än vid mätning i emissionslaboratorium.
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=== VTT väg
o h a os as el 1 i 1    
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Figur 5 Kolmonoxidutsläpp vid konstanthastigheter, i laboratorium och på

väg.

Utsläppen av kolmonoxid på väg vid konstanthastigheter för fordon 1 och 2

åskådliggöres av Figur 6. Som synes minskar massemissionen av CO med ökande

hastighet även för fordon 2 (VW Golf). Halterna av CO och HC i avgaserna hos

en modern, katalysatorrenad bil (nr 3) körd i konstant hastighet, når i "bästa" fall

nätt och jämnt upp till avgasmätarens detektionsgräns för respektive ämne, se

vidare avsnitt 5.
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Figur 6 Kolmonoxidemission vid konstanthastigheter, körning på väg.

4.3 Kolväten

Vid kolväteanalys i avgaslaboratorium är detektionsmetoden normalt flamjonisa-

tion (FTD), medan avgasmätare av den typ VTI använder för ombordmätningar

baseras på infrarödabsorption (IR). FID ger likartad och hög respons för de flesta i

bilavgaser förekommande typer av kolväten såsom alkaner, olefiner, aromater etc.

Infraröddetektion däremot ger god respons för normalkolväten (utom metan CHy,
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som helt saknar IR-absorption), men har lägre känslighet, i varierande grad, för

övriga klasser av HC, t ex aldehyder och andra oxygenater.

Tabell 6 Resultatfrån mätningar av HC-emissioner.

Lab. MTC MTC Väg Väg

Mätapp. MTC VT1 VTI VT!

Volvo Volvo Volvo VW Golf

240 240 240

Hast. (km/h)

30 0.51 0.18 0.33 0.35

40 0.49 0.17 0.27 0.30

50 0.47 0.16 0.33 0.33

60 0.58 0.21 0.32 0.34

70 0.70 0.27 0.37 0.33

80 0.82 0.32 0.39 0.35

90 0.95 0.36 0.47 0.31

100 1.22 0.40 0.49 0.22

110 1.17 0.40 0.42 0.21

120 1.35 0.43

Tabell 6 utgör siffermässigt underlag till de diagram (Figurerna 7 - 8) som

åskådliggör den följande redovisningen av emissionsdata för kolväten.

En granskning av HC, uppmätt parallellt med flamjonisation respektive infra-

rödabsorption (Figur 7), ger vid handen att FID ger ungefär 2.9 gångerhögre käns-

lighet än IR. Denna skillnad i respons är ej konstant, utan varierar beroende på

avgasernas kolvätesammansättning. Tidigare bestämningar" av responsför-

hållandet FTD/IR vid avgasmätning varierar mellan 2.2 och 3.6.
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Figur 7 Kolväteutsläpp vid konstanthastigheter, i laboratorium och på väg.

Figur 8 visar hur kolväteutsläppen på väg för fordonen 1 och 2 varierar med

hastighet. För det senare fordonet (VW Golf) sjunker HC-emissionen (g/km) vid

ökad hastighet, i kontrast med vad som tidigare"" rapporterats.
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Figur 8 Kolväteemission (IR) vid konstanthastigheter, körning på väg.
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5 Diskussion

Ett fordonsburet system för mätning av avgasutsläpp och bränsleförbrukning "on

board" har utvecklats. Mätresultaten utnyttjas för att stämma av befintliga emis-

sionsmodeller mot de förhållanden som råder i verklig trafik. Inledningsvis har

emissions- och bränsleparametrar studerats vid konstanthastigheter, dvs enklast

tänkbara körmönster. Experimentella förfaranden vid mätning på väg skiljer sig i

vissa avseenden från motsvarande metoder i emissionslaboratorium. En genom-

gång av andra studier, över emissionsmätningar vid körning på väg, som hittills

rapporterats i litteraturen redovisas.

En direkt jämförelse av bränsleförbrukning, uppmätt med bränsleflödesmätare

respektive beräknad enligt kolbalans vid mätning av en Volvo 240 i chassidyna-

mometer hos MTC, kan göras ur Figur 2. Skillnader i det lägre hastighetsområdet

liksom den platå vid 100 km/h - 110 km/h som bränsledata beräknade med kol-

balans uppvisar, är för närvarande oförklarade. Sambanden bränsleförbruk-

ning/hastighet är i övrigt mycket likartade i de båda fallen, med lägsta bränsle-

åtgången vid 50 km/h. Bränslekurvorna från vägkörning med tre olika bilar (Figur

4) enligt flödesmätare har inte ovan nämnda platå.

Kolmonoxidutsläppet (Figur 5) för Volvon vid laboratoriemätning, uppvisar

utmärkt överensstämmelse mellan VTI och MTC. Detektion sker med infraröd-

absorption i båda fallen. Att samtliga mätningar av CO indikerar sjunkande

massemission med höjd hastighet avviker från tidigare studier, t ex SNVs mät-

ningar på 60 bilar av årsmodeller mellan 1977-1987". Ett tiotal av dessa bilar

visar visserligen samma mönster (sjunkande CO vid höjd hastighet) som de ak-

tuella resultaten, men medelvärdet för samtliga sextio fordon innebär tydligt mot-

satt trend.

De värden på utsläpp av kolmonoxid som uppmättes vid konstanthastigheter på

väg för samma bil är emellertid lägre, och ligger för flertalet hastigheter på ca

70 % av nivån vid laboratoriemätningarna. Det är alltså tänkbart att utsläpp av CO

i verklig trafik överskattas vid mätning i chassidynamometer. Mer experimentella

data behövs emellertid innan någon säker slutsats härvidlag kan dras.

De olika detektionsmetoderna för mätning av kolväten har beskrivits i avsnitt

4.3. Förhållandet mellan mätvärde MTC (FID) och mätvärde VTT (IR) visas i

Tabell 7.

Tabell 7 Känslighetskvot FID/IR vid olika konstanthastigheter.

Hastighet (km/h) 30 50 70 90 100 110 120

HC(FID)/ 2.83 2.94 2.59 2.64 3.05 2.93 3.14

Det genomsnittliga förhållandet mellan mätvärdet vid detektion med FTD

(MTC) och detektion med IR (VTT) enligt ovan var ca 2.9. En sådan känslighets-

faktor är som nämnts i bästa fall oförändrad endast om ingen förändring sker be-

träffande motortyp, bränsle etc. Det är vidare möjligt att kvoten är hastighets-

beroende.

Resultaten från mätning, med VTIs avgasmätare, av den katalysatorrenade bi-

lens (nr 3) utsläpp av HC och CO visas i nedanstående tabell.
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Tabell 8 IR-mätning av HC och COför Volvo 940 -92.

CO HC

Hast. % (V) Stdav g/km ppm (v) g/km

(km/h)

30 0.01 0.02 0.1 6 1 0.01

40 0.01 0.01 0.1 7 1 0.01

50 0.01 0.05 0.1 6 2 0.01

60 0.00 0.00 0.0 5 1 0.01

70 0.00 0.01 0.0 6 ] 0.01

80 0.00 0.01 0.0 6 ] 0.01

90 0.02 0.07 0.1 5 1 0.01

100 0.02 0.02 0.2 7 1 0.01

110 0.05 0.03 0.5 9 ] 0.03

Instrumentets mätnoggrannhet är 0.06 % (CO) respektive 11 ppm (HC), brus-

nivå för CO är 0.05 % och för HC 5 ppm. Mätvärdena i Tabell 8 underskrider tyd-

ligen, detektionsgränserna för båda ämnena, utom möjligen för 100 km/h (HC)

och 110 km/h (CO och HC).
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