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FÖRORD

Energisparkommittên (ESK) arrangerar i juni 1978 en

konferens som behandlar "Bilism och energiförbrukning".

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har av ESK fått

i uppdrag att ta fram underlag för den del av konfe-

rensen som presenterar möjliga bränslebesparingar med

befintliga personbilar med hjälp av tekniska åtgärder

och förändrat körsätt.

Denna VTI-rapport utgör avrapportering av ESKs uppdrag.

Forskare Olle Odsell har varit projektledareoch

ansvarig för avsnitten om tekniska åtgärder. Förste

forskningsingenjör Hans Laurell har varit ansvarig för

avsnitten om förändrat körsätt.
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SAMMANFATTNING

För att uppnå omedelbara bränslebesparingar inom for-

donstrafiken krävs åtgärder som kan vidtas på den be-

fintliga bilparken. Sådana åtgärder kan exempelvis vara

införande av regler och styrmedel för att åstadkomma

minskat resande eller överflyttning av transporter från

biltill.tåg eller buss. Denna rapport tar dock endast

upp inverkan på bränsleförbrukningen hos personbilar,

av tekniska åtgärder,av förändrat körsätt och av sänkta

hastigheter.

En genomgång av tidigare gjorda undersökningar på

området har utförts. Eftersom många av dessa huvudsak-

ligen utländska undersökningar inte är direkt tillämp-

liga på den svenska bilparken och svenska förhållanden,

har även praktiska bränsleförbrukningsmätningar utförts

med en svensk mellanklassbil. Resultaten från dessa

mätningar med en enda bil kan dock inte generaliseras

till hela bilparken utan tjänar bara till att exempli-

fiera vilka besparingar som kan erhållas.

De tekniska åtgärderna kan vara sådana som bilägaren

själv kan vidta, och som främst syftar till att undvika

en ökning av bilens normala bränsleförbrukning. Under-

sökningarna visar att bränsleförbrukningen vid blandad

körning, dvsmed inslag av både stadskörning och av

landsvägskörning, kan öka av bl a följande orsaker:

För lågt lufttryck i däcken + l-7%

Dubbdäck av radialtyp + ca 2%

Dubbdäck av diagonaltyp + ca 7%

Dåligt justerad motor + 2-20%

Extra last i bilen + 2- %

Tomt takräcke + 3- %

Lastat takräcke + 7-16%

Körning med husvagn +50-60%
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II

Av alla däcktyper ger stålradialdäck den lägsta bränsle-

förbrukningen, oCh trots det högre priset så lönar de

sig oftast bäst eftersom de dessutom har längst livs-

längd. Man bör inte köra på dubbdäck annat än då väg-

laget verkligen kräver det. Man bör heller inte ha

last eller takräcke på bilen i onödan.

Motorn bör ekonomitrimmas med jämna mellanrum,men beräk-

ningar visar att det inte lönar sig att utföra trimning

oftare än vid de ordinarie servicetillfällena efter ca

1000-1500 mils körning. Om alla bilar kontrollerades

och justerades regelbundet, exempelvis i samband med

den årliga kontrollbesiktningen, så skulle den totala

bensinförbrukningen i landet kunna minska med ca 2%.

Tekniska åtgärder kan också vidtas för att sänka bilens

bränsleförbrukning under den normala, med hjälp av

tillbehör och förändringar av bilen. Det ökade intresset

för energisparande har medfört ett ökat utbud av sådana

tillbehör. Tyvärr ger de sällan så stora besparingar

som hävdas i reklamen, vid tester utförda på ett tek-

niskt oantastligt sätt. Vissa tillbehör ger dock klart

påvisbara minskningar av bensinförbrukningen, men bespa-

ringarna varierar mycket för olika bilar och det krävs

ofta körsträckor på 5000-10000 nüj_ innan bränsle-

besparingarna betalat investeringen.

Riktigt utformade spoilers, som syftar till att minska

luftmotståndet, kan ge ca 2% lägre bränsleförbrukning

vid blandad körning, men vinsterna är större vid

landsvägskörning med höga hastigheter. Om alla bilar

som är lämpade för montering av spoilers utrustades

med sådana, kan landets totala bensinförbrukning för-

väntas minska med drygt 1%.

Brytarkontaktlösa elektroniska tändningssystem kan ge

några procents minskning av bensinförbrukningen, främst

beroende på att de behåller rätt tändningsinställning
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III

oavsett körsträcka. För övriga tillbehör till tändnings-

systemet, såsom högeffekttändspolar, s k tändförstärkare

och specialtändstift, har inte några positiva effekter

på bränsleförbrukningen kunnat påvisas.

Genom ändringar i bränsle- och insugningssystem finns

vissa möjligheter till bränslebesparingar. Det är dock

knappast möjligt att uppnå några nämnvärda generella

besparingar för hela fordonsparken med något av de

i dag marknadsförda tillbehören till bränslesystemet.

Det är för tidigt att säga om den nya uppfinning, som

grundar sig på insprutning av en vätska i insugnings-

systemet, och som f n provas av postverket, kan ge

några generella bränslebesparingar. Tills fler uppgif-

ter och provresultat föreligger bör nog de påstådda

besparingarna på lO-20% ses med viss skepsis.

Termostatstyrd kylfläkt kan ge bränslebesparingar på

upp till 5% på bilar som inte redan är utrustade med

sådan. Installationen av en termostatstyrd fläkt är

dock relativt dyr, varför det är tveksamt om det är

lönsamt för bilägaren. Från samhällets synpunkt skulle

dock ett ökat bruk av termostatstyrda fläktar vara

önskvärt, och om alla bilar utrustades med sådana kan

den totala bränslebesparingen uppskattas till ca 3%.

Begränsade praktiska prov har visat att en elektrisk

motorvärmare kan spara ca 0.2 l bensin per kallstart,

vid utetemperaturer kring OOC. Besparingen bör kunna

bli ännu större vid lägre temperaturer, och beräkningar

visar att man når en nettovinst om motorvärmaren förses

med tidur och inkopplingstiden maximeras till ca 3

timmar.

På senare årlmu:börjat säljas s k syntetiska motoroljor

som har lägre viskositet, dvs är mer lättflytande, än

vanliga mineraloljor. Den syntetiska oljan ger något

lägre friktionsförluster i motorn, och vid blandad
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körning bör det vara möjligt att uppnå ca 2-3% bränsle-

besparing. Den är dock mer än dubbelt så dyr som vanlig

olja och p g a den lägre viskositeten är risken för

oljeläckage och hög oljeförbrukning större. På motorer

i gott skick kan dock användning av syntetisk motorolja

vara lönsam för bilägaren.

Genom högre totalutväxling i transmissionen är det möj-

ligt att uppnå relativt stora besparingar, men en sådan

ändring är så dyr att den knappast kan genomföras annat

än på nya bilar. En 10% högre totalutväxling kan ge ca

5 0\
0

lägre bränsleförbrukning vid landsvägskörning. Det

är också tänkbart att frihjul i transmissionen åter kan

komma till användning, eftersom några procents bränsle-

besparing är möjlig om frihjulet utnyttjas på rätt sätt.

Automatväxellådor tar i genomsnitt 5-lO% mer bränsle

än motsvarande manuella växellådor. Från energisynpunkt

är alltså en utveckling mot fler automatväxlade bilar

inte önskvärd. Det pågår dock utveckling av energi-

snålare automatväxellådor, varför skillnaden i bränsle-

förbrukning mellan automatiska och manuella växellådor

kan förväntas minska i framtiden.

Gemensamt för de tekniska åtgärderna är att de var och

en bara kan ge generella besparingar på några procent,

och effekterna av olika åtgärder är ej heller alltid

möjliga att addera. En procents sänkning av landets

totala bensinförbrukning motsvarar dock ca 46 miljoner

liter bensin, varför även besparingar på enstaka pro-

cent är betydelsefulla. De behandlade tekniska åtgär-

derna är sådana som inte försämrar bilens prestanda

nämnvärt. Om man tillåter en försämring av prestandan

finns det dock flera tekniska lösningar som ger större

besparingar, alltifrån kork under gaspedalen till

avancerad elektronisk utrustning för begränsning av

motoreffekt och motorvarvtal. Sådana tillbehör är dock

troligen bara aktuella om tvingande regler för deras

användande införs.
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VTI

Bränsleförbrukningen stiger med ökad hastighet, och

den enskilde bilägaren kan göra relativt stora bränsle-

besparingar genom att sänka hastigheten vid landsvägs-

körning. Eftersom landsvägskörning med hög hastighet

utgör en ganska liten del av den totala körningen, blir

dock den totala bränslebesparingen inte så stor. En

undersökning visar att om alla hastighetsgränser på

110 km/h sänktes till 90 km/h, skulle den totala

bränslebesparingen bli 0,5% vid "normal" efterlevnad

av hastighetsgränserna, och 1,1% vid "maximal" efter-

levnad. Resultaten tyder dock även på att man bör

kunna uppnå en besparing på ca 0,5%, bara genom "maxi-

mal" efterlevnad av nuvarande hastighetsgränser.

Förutom med tekniska åtgärder och sänkta hastigheter

kan man uppnå omedelbara bränslebesparingar genom ett

förändrat körsätt. Utländska undersökningar har visat

att besparingar på upp till 25% kan göras, och föränd-

ringarna består huvudsakligen av mjukare accelerationer

och retardationer samt undvikande av onödiga hastighets-

ändringar. Till hjälp för föraren kan instrument som

visar hur ekonomiskt han kör monteras i bilen. Sådana

instrument finns av flera typer, bl a vakuummetrar och

bränsleflödesmätare.

Vid VTI har bränsleförbrukningsmätningar utförts med en

bil och fyra olika förare, i syfte att antyda storleks-

ordningen på de besparingar som kan göras med föränd-

ringar i körsättet. Det ska understrykas att undersök-

ningen inte medger några generaliseringar till hela

fordonsparken utan bara tjänar som demonstration av

hur stora besparingar som kan göras med en svensk

mellanklassbil.

Förarna fick köra en 64 km lång sträcka fyra gånger:

1. i normal takt, 2. så bränsleekonomiskt som möjligt

enligt deras egna kunskaper, 3. så bränsleekonomiskt

som möjligt efter instruktion och med tillgång till

RAPPORT 157



VI

vakuummeter och flödesmätare, samt 4. på kortast möj-

liga tid utan att överskrida hastighetsgränserna.

Jämfört med normalförbrukningen blev den genomsnittliga

bensinförbrukningen 8% lägre då förarna försökte köra

ekonomiskt, samtidigt som körtiden endast ökade 3%.

Vid användning av instrument minskade förbrukningen

ytterligare 6% och körtiden ökade ytterligare 9%. Vid

den snabba körningen ökade bensinförbrukningen 15%

medan körtiden minskade lO%, jämfört med normalvärdet.

Resultaten visar att det bör vara möjligt att uppnå

relativt stora besparingar genom ett lugnare körsätt,

utan att det behöver innebära någon nämnvärd ökning

av körtiden. Olika förare hade ibland samma körtid men

olika bränsleförbrukning, vilket innebär att vissa

förare hade effektivare körsätt än andra. Samtliga

förare kunde sänka sin bränsleförbrukning ytterligare

med hjälp av instrumenten, men resultaten visar inte

vilken typ av instrument som är effektivast eller hur

varaktiga körsättsförändringarna kan bli.

Undersökningarna visar att besparingspotentialerna är

större med ett förändrat körsätt än med tekniska åtgär-

der, om man förutsätter att de tekniska åtgärderna inte

ska försämra bilens prestanda. Hur stora besparingar som

i praktiken kan uppnås med ett förändrat körsätt beror

dock helt på hur väl man kan motivera bilisterna att

köra bränsleekonomiskt. De tekniska förändringarna kan

förväntas vara acceptabla för alla förare om de lönar

sig privatekonomiskt, och besparingarna kan i de flesta

fall adderas till eventuella besparingar p g a förändrat

körsätt. Därför bör både tekniska åtgärder och åtgärder

för att åstadkomma ett bränslebesparande körsätt vid-

tas för att uppnå omedelbara besparingar med befintlig

fordonspark.
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Possible Fuel Savings with Cars of Today

by Hans Laurell and Olle Odsell

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

In order to achieve immediate fuel savings in automobile

traffic there is a need for measures that are applicable

to the existing vehicle population. Examples of such

measures could be the introduction of regulations with

the aim of reducing travel or transferring of transpor-

tation from automobilestx>trains or buses. This report,

however, deals only with the effects on automobile fuel

economy of technical measures, of changes in driving

habits and of reduced driving speeds.

Earlier studies in the area of fuel saving have been

surveyed in this report. Since many of these are of

foreign origin and not directly applicable to the

Swedish vehicle population and Swedish conditions,

practical measurements of fuel consumption were also

carried out. The results represent only one vehicle

and hence cannot be generalized to the vehicle pOpula-

tion. They can only exemplify the potential savings.

Technical measures could be of a kind that the vehicle-

owner can take himself, and they are primarily directed

at the avoidance of increasing the normal fuel consump-

tion.
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VIII

The studies show that fuel consumption in mixed driv-

ing, i.e. containing city driving as well as highway

driving, could increaseas a result of:

under-inflated tires 0\
O

studded radial tires 0\
0

studded bias ply tires 0\
O

engine out of tune O 0\
0

extra weight in the vehicle 0\
0

empty roof rack o\
O

loaded roof rack 0\
O

+
+
+
+
+
+
+
+

U
1
\
1
0
0
N
[
\
)

I
O

|
I

0
H

b
®
N
\
1
N
\
l

O
O
N

0\
0

driving withcaravan

Steel belted radial tires get the best fuel economy

and, despite the higher purchase price, the best total

economy due to their longer life. Studded tires should

not be used unless road conditions make it necessary.

Nor should extra weight or roof rack be carried with-

out cause.

The engine should Ina tuned-up regularly although

estimations indicate that it is not cost-effective to

do this outside of the prescribed maintenance intervals,

10000 - 15000 km. If all cars were checked and tuned

regularly the national total fuel consumption would

decrease by %2%.

Technical measures can also be taken to reduce the fuel

consumption of the vehicle below normal with the aid

of gadgets, add-on devices and modifications of the

vehicle. The growing interest in energy conservation

has resulted in an increased variety of such merchan-

dise. Unfortunately they rarely obtain as great savings,

as is claimed in the advertisements. Certain gadgets

however lead to demonstrable reductions of fuel con-

sumption but the size of the savings varies with differ-

ent cars and it often takes driving distances of

50 000 - 100 000 km before the savings have paid for

the investment.
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Well designed spoilers, aiming at the reduction of air

resistance, could reduce fuel consumption by %2% in

mixed driving, but the savings are greater in highway

driving at high speed. If all cars suited for installa-

tion of spoilers were so equipped, the national total

fuel consumption could be expected to decrease by

slightly more than 1%.

Breakerless electronic ignition systems could give a

decrease of fuel consumption by some 2%. This is pri-

marily due to the fact that the correct spark timing

is maintained irrespective of driving distance.

Regarding add-on devices to the ignition system like

high energy coils, spark boosters, and multi electrode

spark plugs, no positive effects on fuel consumption

have been demonstrated.

Small fuel savings would also be possible via changes

in fuel- and inlet systems. However, it is hardly

possible to achieve general substantial savings for the

total vehicle population with the existing add-on

devices for the fuel system.

A thermo-controlled cooling fan can produce fuel savings

of %5% in cars not already equipped with such a device.

It is rather expensive to install, however, and this

makes it doubtful whether it is cost-effective for the

car-owner. In a nationwide perspective a more wide-

spread use of thermo-controlled cooling fans would be

desirable, however. If all cars were equipped withthis

type of cooling fan, the total savings would come out

some 3%.

Limited practical testing has shown that electrical

engine heaters could save 0.2 1 of fuel per start from

cold in outside air temperatures around freezing point.

The savings would be even greater at lower temperatures

and estimations indicate net gains if the heater is
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used in conjunction with a timer that restricts the time

in use to maximum three hours.

Lately, synthetic engine oils with low viscosity have

appeared on the market. The synthetic oil causes less

friction losses in the engine and in mixed driving it

should be possible to obtain savings of 2 - %. However,

this oil sells for more than twice the price of ordi-

nary oil and due to the lower viscosity the risk of

leakage and high oil consumption is greater. Used in a

well-maintained engine, the synthetic oil can be

profitable for the car-owner.

Through a higher total ratio in the drive train it

would be possible to achieve fairly great fuel savings,

but such a change is so expensive that it can hardly

be carried out except in the case of new vehicles. A

10% increase of total ratio could give a 5% decrease

of fuel consumption in highway driving. It is also

possible that freewheeling units in the drive train

could prove useful again, since small fuel savings are

possible, provided it is used in the proper way.

Automatic transmissions use 5 - lO % more fuel than

manual transmissions in the same type of vehicle, Hence

from the point of view of energy conservation, the

trend towards increasing numbers of automatic trans-

missions, is not desirable. DevelOpment of more econo-

mical automatic transmissions is underway and this will

lead to reduced differences in fuel consumption between

the two types of transmissions.

A common feature of all the technical measures is that

each one can only produce savings of 1 - 3% and also

that it is not always possible to sum the effects of

various measures. A 1% reduction of the national fuel

consumption, however, represents some 46 million liters

of gasoline, which makes savings of 1% worthwile.
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XI

The technical measures dealt with in this report are of

a kind that does not deteriorate the performance of the

vehicle. If performance degradation can be accepted

however, there are a number of technical solutions

which could give greater savings - all the way from a

spring under the accelerator to advanced electronic

equipment for regulation and limiting of engine out-

put and engine speed. Accessoires of this kind would

probably not be appropriate unless imperative regula-

tions for their use were imposed.

Fuel consumption increases with increasing speed and

the car-owner can make tangible fuel savings by cutting

down on speed in highway driving. Since highway driving

creates only a minor part of the total mileage, the

total fuel savings will not be very great. One study

shows that if all llO km/h speed limits were lowered

to 90 km/h, the fuel savings would be O.5% with

"normal" obediance to the speed limits and l.l% with

maximum obediance. The results also indicate that

savings of O.5% would be possible with maximum obedi-

ance to the existing speed limits.

In addition to technical measures and reduced speeds,

immediate fuel savings are achievable through changes

in driver habits. Foreign studies have shown savings

of as much as 25% and the required changes are mainly

more gentle accelerations and decelerations and no

unnecessary speed changes. Driver aids are available

that can guide the driver towards the economic driving

habits. There are several kinds of aids, e.g. vacuum-

meters and fuel-flow meters.

The fuel consumption measurements, carried out at the

institute involved one vehicle and four drivers. The

aim of these measurements was solely to outline the

magnitude of possible fuel savings inherent in changes

of driving habits. It should be pointed out that the
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XII

results cannot be subjected to generalizations to

neither the vehicle population nor the driver p0pula-

tion. It only serves as an illustration of possible

fuel savings, obtainable with one kind of vehicle and

a small group of drivers.

A route of 64 km was covered four times: l. at a normal

pace, 2. with as low fuel consumption as possible - no

aids, 3. with as low a fuel consumption as possible -

with the aid of instruction, vacuum-meter and fuel-flow

meter, and 4. as fast as possible without violating the

speed limits.

The average fuel consumption was 8% lower in phase 2 as

compared to phase l - normal pace, whereas the driving

time increased by as little as 3%. When aids were used,

_fuel consumption decreased a further 6% and driving-bum;

increased by 9%. In phase 4 fuel consumption increased

by 15% whereas driving time was 10% shorter as compared

to normal pace.

The results show that it would be possible to achieve

considerable fuel savings with smoother driving without

penalties in the form of increased driving times. The

same driving times were occasionally recorded for

different drivers who had considerable differences in

fuel consumption rates, which would imply that some

drivers were more effective in their driving than

others.

All participating drivers were able to achieve extra

reductions of fuel consumption with the aid of instru-

mentation but the results give no answer to which kind

of information would be most effective or to the per-

manence of the changes in driving habits.
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The studies indicate that the potential savings in-

herent in changes in driving habits are greater than

savings through technical measures, if one assumes

that no degradation of the car's performance is accep-

ted. The size of achievable savings in practical life

are however wholly dependent upon how well drivers can

be motivated to use energy saving driving habits.

There is reason to believe that technical measures can

be acceptable to most drivers if they are profitable

for the individual, and the savings could, in most

cases, be added to the possible savings from changed

driving habits. Thus, technical measures as well as

measures to attain energy saving driving habits should

be taken in order to achieve immediate fuel savings in

vehicles used today.
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1 INLEDNING

Oljekrisen 1974, ökande oljepriser och vetskapen om

att oljan är en sinande resurs har medfört ett ökat

intresse för bilismens energiförbrukning. Detta har

påskyndat utvecklingen av bl a mindre och energisnå-

lare bilar, och motorer för alternativa bränslen. Efter-

som den genomsnittliga livslängden på bilar som i dag

säljs i Sverige kan uppskattas till ca 15 år, kommer

det dock att dröja långt in på 1990-talet innan detta

utvecklingsarbete kan få någon större betydelse för

energiförbrukningen.

För att uppnå omedelbara bränslebesparingar inom for-

donstrafiken krävs åtgärder som kan vidtagas med den

befintliga fordonsparken. Sådana åtgärder kan vara av

administrativ karaktär, för att exempelvis åstadkomma

minskat resande eller överflyttning av resande till

mer energieffektiva transportmedel, t ex från bil till

tåg eller buss. Åtgärderna kan även vara av teknisk

art för att minska bränsleförbrukningen hos befintliga

bilar eller av informativ karaktär för att påverka

förare att använda ett mer bränslebesparande körsätt

och att köra med lägre hastighet.

Denna rapport behandlar endast åtgärder av det sist-

nämnda slaget i personbilstrafiken, dvs tekniska åt-

gärder på befintliga bilar, förändrat förarbeteende

och sänkta hastigheter. De besparingar som är möjliga

att uppnå med dessa åtgärder anges med ledning av re-

sultatet från ett stort antal tidigare utförda under-

sökningar, (se litteraturlistan). Många av dessa

huvudsakligen utländska undersökningar är dock inte

direkt tillämpliga på den svenska bilparken och svenska

förhållanden. Därför har även praktiska bränsleförbruk-

ningsmätningar utförts vid VTI med en Saab 99, för att

exemplifiera vilka besparingar som kan uppnås med en

i Sverige vanlig mellanklassbil, med vissa tekniska

åtgärder och med ett bränslebesparande körsätt.
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2 , TEKNISKA ÅTGÄRDER

2.1 Allmänt

De tekniska åtgärder som kan vidtagas för att minska

bränsleförbrukningen på befintliga personbilar kan

delas upp i tre grupper.

Grupp 1 innefattar sådana åtgärder som bilägaren själv

kan vidta utan att köpa några extra tillbehör till

sin bil.

Grupp 2 innefattar åtgärder i form av tillbehör eller

tillsatser som kostar upp till ett par hundra kronor,

och som därför kan tänkas vara privatekonomiskt lön-

samma .

Grupp 3 innefattar åtgärder som är möjliga att vidta

på befintliga bilar men som är för dyra för att vara

privatekonomiskt lönsamma. Det är tekniska lösningar

som dock finns tillgängliga redan i dag och som, om de

sätts in redan vid produktionen av bilen, inte skulle

behöva medföra någon stor merkostnad. Det kan därför

vara av intresse att påvisa dessa åtgärders spareffekt

så att nybilsköpare i större utsträckning efterfrågar

dessa åtgärder.

2.2 Metod vid VTIs bränsleförbrukningsmätningar

 

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

modell. Bilen var utrustad med en Pierburg PLU 106

flödesmätare som mäter bränsleförbrukningen med en nog-

grannhet av i0.5% vid jämförande mätningar. Dessutom

var bilen utrustad med en s k Tempostat som kan in-

kopplas för att automatiskt hålla konstant hastighet.

Proven kördes på en 85,2 km lång vägsträcka som
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innefattade 19,3 km stadskörning med medelhastighet

42,9 km/h, 34,6 km blandad landsvägskörning med medel-

hastighet 75,5 km/h, 15,9 km körning med konstant has-

tighet 90 km/h och l5,4 km körning med konstant hastig-

het 110 km/h. Fördelningen på olika typer av körning

kan anses vara representativ för trafiken i och omkring

en mindre stad. Andelen stadskörning är dock för låg

för att körcykeln ska kunna efterlikna storstadskörning.

Proven innefattade inte kallstart, utan bilen varm-

kördes till driftstemperatur före varje prov. Därför

är de erhållna bränsleförbrukningsvärdena lägre än

vad som genomsnittligt kan uppnås i praktiken. Vid jäm-

förelser av olika utföranden på bilen är dock föränd-

ringen av förbrukningen intressantare än absolutvärdet.

Stadskörningen utfördes inte i verklig stadstrafik

utan simulerades på landsväg och på VTIs provbana. Ett

stort antal stopp och starter liksom tomgångsperioder

var inlagda i ett körschema, som föraren följde med

hjälp av en bandspelare. Vid den blandade landsvägs-

körningen kördes också efter ett körschema med speci-

ficerade hastigheter och accelerationer. På vissa av-

snitt av landsvägskörningen liksom vid körningen på

motorväg med konstant fart 90 km/h och 110 km/h, hölls

hastigheten konstant med den automatiska farthållnings-

utrustningen, vilket eliminerade eventuella variationer

i förarens körsätt. Alla prov utfördes på samma väg-

sträcka i båda riktningarna för att i möjligaste mån

eliminera inverkan av vind. Inga körningar gjordes dock

vid hård blåst. Bilen kördes hela tiden av samma förare,

och med varje utförande på bilen gjordes två körningar.

I tabell 1 redovisas de erhållna bränsleförbruknings-

värdena. Resultaten anges separat för stadskörning,

blandad landsvägskörning och de två konstantfartkör-

ningarna. Dessutom redovisas den genomsnittliga för-

brukningen för hela provsträckan. Samtliga värden är

medelvärden av två körningar utom för "standardutförandet"
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(nr 1) som kördes totalt sex gånger med återkommande

mellanrum under hela provperioden.

Två körningar med varje utförande är för lite för att

medge statistisk utvärdering av resultaten. Variatio-

nen mellan de sex körningarna med standardutförandet

indikerar dock att metoden ger en noggrannhet hos mät-

Värdena som ligger inom i0,02 l/mil för stadskörningen,

inom i0,0l l/mil för landsvägskörningarna och inom

i0,005 l/mil för totalvärdet. (Standardavvikelse för

enskilda prov: stadskörning 0,0l8 l/mil, blandad lands-

vägskörning 0,009 l/mil, konstant hastighet 90 km/h

0,006 l/mil, konstant hastighet 110 km/h 0,009 l/mil

och totalvärde 0,004 l/mil).

Mätningarna syftar endast till att exemplifiera vilka

 

besparingar som kan göras med en svensk mellanklassbil

genom vissa tekniska åtgärder. Det ska understrykas att

proven är utförda med bara en bil och de erhållna re-

sultaten kan därför inte generaliseras till hela bil-

parken. Resultaten är inte heller statistiskt säker-

ställda men kan ändå tjäna som komplement till redo-

visade litteraturuppgifter, och ge en fingervisning om

storleksordningen av möjliga besparingar.

Resultaten av de olika körningarna kommenteras i det

följande i anslutning till varje redovisad åtgärd.
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2.3 Möjliga besparingar utan hjälp av tillbehör

2.3 l êiimäa:

Den energi som förbrukas av en bil under körning går

åt till att övervinna rullmostånd, luftmotstånd och

friktionsförluster i motor och transmission. Även mo-

torns termiska verkningsgrad har betydelse liksom den

energi som krävs vid forcering av motlut och vid acce-

lerationer. Bilägaren kan själv åstadkomma betydande

bränslebesparingar genom att vara uppmärksam på bl a

däcksutrustningen och motorns kondition, och genom

att undvika att köra med exempelvis onödig last och

takräcke. I det följande anges exempel på hur stora

besparingar som kan göras.

2.3.2 Qäpk

Radialdäck har 20 - 30% lägre rullmotstånd än diago-

naldäck, och av radialdäcken har stålradialdäck lägre

rullmotstånd än textilradialdäck (se figur 1). Sommar-

däck har i allmänhet något lägre rullmotstånd än vin-

terdäck av samma typ. Eftersom rullmotståndet bara är

en del av bilens totala rörelsemotstånd, resulterar

dock den stora skillnaden i en betydligt mindre
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Figur 1 Rullmotståndskoefficienten fR som funktion av

hastigheten v, för olika däcktyper. Ur ref (l).
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procentuell bränslebesparing. Många utländska undersök-

ningar anger bränslebesparingar på 3 - 5% under blandad

körning, vid byte från diagonaldäck till stålradialdäck.

I Sverige är praktiskt taget alla nyare personbilar

utrustade med radialdäck, varför besparingspotentialen

för hela bilparken är marginell. Fortfarande före-

kommer dock diagonaldäck i relativt stor utsträckning

när det gäller dubbdäck. VTIs mätningar visar (se

tabell 1) att dubbdäck av diagonaltyp medför ca 7%

högre förbrukning och dubbdäck av textilradialtyp ca

2% högre förbrukning än sommardäck av stålradialtyp.

Därför bör man undvika att köra på dubbdäck om inte

väglaget verkligen motiverar det.

Från energisynpunkt är det alltså önskvärt att person-

bilar i största möjliga utsträckning körs på stålra-

dialdäck, både när det gäller sommar- och vinterdäck.

Vid nyinköp av däck bör stålradialdäck, trots det

högre priset, vara ekonomiskt lönsamma även för konsu-

menten, eftersom de dessutom har längre livslängd än

de övriga däcktyperna.

Lufttrycket i däcken har också betydelse för bränsle-

förbrukningen. P g a radialdäckets uppbyggnad med ett

styvt bälte under slitbanan är det dock mindre käns-

ligt för lufttrycksändringar än diagonaldäcket. En

dansk undersökning (2) anger att en minskning av luft-

trycket med ca 70 kPa (ca 0,7 kp/cmz) under rekommen-

derat värde, ger ca 7% högre förbrukning med diagonal-

däck och ca 4% högre förbrukning med stålradialdäck.

En tysk däcktillverkare (se figur 2 och 3) anger för

stålradialdäck en ökning av bränsleförbrukningen med

ca 3% vid en minskning av lufttrycket med 50 kPa (ca

0,5 kp/cm2). Bränsleförbrukningen ökar dock progressivt

med lufttrycksminskningen så att 7% ökad förbrukning

erhålls med 80 kPa minskat lufttryck. Alla dessa vär-

den avser dock förbrukning vid konstant hastighet,
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vilket innebär att procenttalen bör bli något lägre

vid blandad körning.
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Vid VTIs mätningar erhölls drygt 1% högre förbrukning

vid blandad körning, med 50 kPa (ca 0,5 kp/cmz) lägre
lufttryck än rekommenderat i stålradialdäcken. Vid

en ökning av lufttrycket med 50 kPa över rekommenderat

tryck erhölls ca 1% lägre förbrukning.

Lufttrycket i däcken påverkar alltså bränsleförbruk-

ningen ganska marginellt, åtminstone vad det gäller

radialdäck. En minskning av den genomsnittliga bränsle-

förbrukningen med en procent för alla personbilar i
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Sverige, innebär dock en besparing på ca 46 miljoner

liter bensin per år, varför man ändå bör understryka

vikten av attköra med rätt lufttryck i däcken. Förutom

från energisynpunkt har lufttrycket förstås också bety-

delse för däckslitage och köregenskaper. Det är dock

inte motiverat att med i dag befintliga radialdäck

köra med avsevärt högre lufttryck än rekommenderat, då

bränslebesparingen är liten och olägenheter kan uppstå

ur slitage- och komfortsynpunkt.

2 3.3 Ekgggmifäimaisg_êy_mefgr

Motorns kondition har betydelse för dess verkningsgrad,

dvs hur effektivt motorn kan utnyttja det tillförda

bränslets energi. Om man bortser från detaljer som

p g a förslitning kräver mer omfattande reparationer,

exempelvis otäta ventiler, är det i första hand kondi-

tionen hos tändningssystem och förgasare eller bränsle-

insprutningssystem som har betydelse för bränsleförbruk-

ningen.

Både tändnings- och bränslesystem brukar ses över i

samband med 1000- milaservice eller vid s k ekonomi-

trimning. Många bilar lämnas dock inte in regelbundet

för sådan service, och generellt så torde servicetill-

fällena bli allt glesare ju äldre bilen blir. Det är

därför troligt att bränsleförbrukningen skulle kunna

minskas på många bilarom de regelbundet ekonomitrim-

mades. I några tidigare utförda undersökningar har

försök gjorts att uppskatta hur stor del av bilparken

som är i behov av sådan ekonomitrimning och hur stora

besparingar som kan göras.

I en dansk undersökning (2) uppmättes inställningen

av tändning och förgasare på drygt 900 bilar av olika

årsmodeller, och man fann att ca 40% av bilarna var i

behov av justering. För att få en uppfattning om hur
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stora besparingar som kan uppnås efter justering,

gjordes även en noggrannare undersökning av 93 st

slumpvis utvalda bilar. Av dessa bilar var 21 st (dvs

ca 23%) i behov av justering och för dessa bilar upp-

mättes bränsleförbrukningen vid stadskörning och vid

konstant hastighet 80 km/h, både före och efter juste-

ringen av motorn. För enskilda bilar erhölls efter

justeringen allt ifrån en ökning av förbrukningen med

0,4% till en minskning med 23,1%. Den genomsnittliga

minskningen för de 21 bilarna blev 8,3%, och utslaget

på samtliga 93 bilar utgör detta en bränslebesparing

på ca 1,9%.

Utöver de 21 bilar som fick tändning och förgasare

justerade, var ytterligare 12 bilar behäftade med

andra motorfel som hade betydelse för bränsleförbruk-

ningen. Om dessa bilar också räknas med, så var 35% av

bilarna i behov av åtgärder på motorn, och den genom-

snittliga bränslebesparingen utslaget på samtliga bilar

var ca 2,7%.

Man konstaterade också på två bilar (Opel Kadett och

Ford Taunus) en minskning av bränsleförbrukningen med

ca 10% xüji konstant fart 80 km/h, efter omställning

av luftrenarens luftintag från vinterläge till sommar-

läge. Detta förklaras av att i vinterläge tas förvärmd

insugningsluft från området kring grenröret. Denna

luft har mindre syreinnehåll än kall luft och ger där-

för ett fetare blandningsförhållande. Inverkan av

detta på bränsleförbrukningen torde dock vara mycket

olika på olika bilar. Vid prov med VTIs Saab 99 kunde

ingen skillnad i förbrukning noteras med luftrenar-

spjället i vinterläge, men det kan också förklaras av

att utetemperaturenxüjiprovet var ganska låg, ca +80C.

På uppdrag av Konsumentverket har i Sverige utförts

en undersökning (4) liknande den danska, men av mer

begränsad omfattning. Sju begagnade Volvo 142 av
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årsmodellerna 1968 - 72 utvaldes slumpmässigt och

bränsleförbrukningen vid blandad körning uppmättes

före och efter ekonomitrimning. För enskilda bilar er-

hölls allt ifrån oförändrad förbrukning till en minsk-

ning med 7,4%. För alla sju bilarna erhölls i genom-

snitt en minskning av förbrukningen med 4,2%. I under-

sökningen betonas att ekonomitrimningen även hade

positiv effekt på bilarnas körbarhet, och att flera av

bilarna ändå hade behövt justeras för undvikande av

driftstörningar och startsvårigheter.

En amerikansk undersökning (5) anger att om ekonomi-

trimning utförs på de 50% av bilparken som har sämst

justerade motorer, skulle dessa bilar få i genomsnitt

ca 12% lägre bränsleförbrukning omedelbart efter juste-

ringen. Om hänsyn tas till försämringen mellan varje

årligt justeringstillfälle, skulle den genomsnittliga

minskningen bli ca 7%, men utslaget på hela bilparken

skulle besparingen bara bli ca 2%.

Enligt den danska undersökningen beror ca 2/3 av de

uppnådda besparingarna på förgasarjustering och ca 1/3

på tändningsinställning. Med VTIs provbil utfördes

två körningar med avsiktlig feljustering av tändningen.

Brytarkontaktavståndet minskades till 0,20 mm och för-

tändningen minskades 80 från rekommenderad inställ-

ning, vilket resulterade i en genomsnittlig ökning av

bränsleförbrukningen med ca 2%. Det bekräftar de danska

resultaten att det är på förgasarsidan som de största

besparingarna kan uppnås. Detta torde dock bara gälla

sådana bilar som har justerbart huvudmunstycke i för-

gasaren, vilket exempelvis de flesta engelska och

svenska bilmodeller har. På andra bilar, t ex många

tyska och italienska, som har fasta huvudmunstycken,

torde det dock vara svårare att uppnå så stora bespa-

ringar på förgasarsidan.

De citerade undersökningarna visar att en ekonomitrimning
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kan nedbringa enskilda bilars bränsleförbrukning mel-

lan 0 och 20%, beroende på motorns kondition före juste-

ringen. Den genomsnittliga besparingen för bilar som

inte justerats regelbundet torde vara ca 5 - 10%. Det

är svårt att avgöra hur stor del av landets bilar som

i dag är i behov av ekonomitrimning, och därför är

det vanskligt att uppskatta hur stor besparingen blir

utslaget på hela bilparken.

Undersökningarna tyder dock på att om alla bilar kontrol-

lerades och justerades regelbundet, t ex var tusende mil,

så skulle besparingen kunna bli ca 2 - 3% av bilparkens

nuvarande bränsleförbrukning. Detta förutsätter dock att

ekonomitrimningen utförs korrekt på varje verkstad, vil-

ket man tyvärr inte kan vara helt säker på, enligt under-

sökningar som flera motortidningar låtit utföra.

Regelbunden ekonomitrimning av alla bilar är alltså önsk-

värt från nationalekonomisk synpunkt. Det är dock tvek-

samt om det ur bilägarens synpunkt är lönsamt att utföra

ekonomitrimning oftare än i samband med övrig nödvändig

service. Antag exempelvis att bilen normalt lämnas på

service var 1 500:e mil och att bränsleförbrukningen

ökar kontinuerligt mellan justeringstillfällena så att

en tiOprocentig minskning uppnås varje gång. Då är för-

brukningen under hela perioden i genomsnitt 5% högre än

om motorn var Optimalt justerad hela tiden. Om en extra

ekonomitrimning gjordes efter 750 mil, skulle den genom-

snittliga merförbrukningen över den Optimala bli 2,5%.

Med en Optimal förbrukning på 1 l/mil och ett bensinpris

på 2 kr/l, motsvarar detta en besparing på 75 kr. Efter-

som även en begränsad extra ekonomitrimning torde kosta

över 100 kr, lönar det sig alltså inte att utföra trim-

ning oftare än vid de ordinarie servicetillfällena.

För att kunna komma åt de bilar som inte får regelbun-

den service och som kan förväntas ha de största bespa-

ringspotentialerna, skulle det vara önskvärt med en

obligatorisk bränsleförbrukningskontroll, exempelvis i
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samband med den årliga kontrollbesiktningen. En direkt

kontroll av bränsleförbrukningen är dock tekniskt svår

att utföra, men eventuellt skulle en uppmätning av

tändningsinställningen tillsammans med skärpt upp-

märksamhet på CO-halten i avgaserna kunna ge positiva

resultat.

Bilägaren har själv också vissa möjligheter att hålla

kontroll på motorns kondition. Det enklaste sättet

är att föra.körjournaloch räkna ut bränsleförbrukningen

mellan de tillfällen då tanken fyllts full. På detta

sätt kan man hålla kontroll på om bränsleförbrukningen

håller sig på normal nivå. Det finns också vissa typer

av vakuummetrar (se även kapitel 4) som har markeringar

på visarinstrumentet som kan ge indikation på när tänd-

ning och förgasare behöver justeras.

2.3.4 gast

Bilens vikt har i första hand betydelse för energi-

åtgången under accelerationer, samt för rullmotstån-

det, som är i det närmaste direkt proportionellt mot

vikten. Det innebär att bränsleförbrukningen med las-

tad bil ökar mer i stadskörning än vid körning med

konstant fart på landsväg. Detta syns tydligt i resul-

taten av VTIs körningar med 190 kg extra last i bilen

(se tabell 1). Förbrukningen i stadskörning ökade ca

4% medan ökningen vid konstant fart bara var 0 - l%.

På hela provsträckan ökade förbrukningen med ca 2%.

I en tidigare svensk undersökning (4) mättes inverkan

av belastning på tre olika bilar, VW Golf LS, Saab 99

GL och Volvo 265 DL. När bilarna var lastade till to-

talvikt, erhölls ökningar i bränsleförbrukning på

5 - 6% vid blandad körning, jämfört med då bara förare

och en passagerare åkte i bilarna. Flera amerikanska

undersökningar (6) anger att en ökning av bilens vikt
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med 10% resulterar i en ökning av bränsleförbrukningen

med ca 3%. Detta överensstämmer väl med resultaten

som erhållits vid de svenska proven.

Ibland används en tumregel som säger att 100 kg ökad

fordonsvikt medför 0,1 l/mil högre bensinförbrukning.

Denna regel stämmer dock inte då man bara betraktar

extra last 1 en och samma bil. Resultaten från ovan-

nämnda undersökningar tyder i stället på ca 0,02 1/mi1

ökad förbrukning per 100 kg ökad vikt. Tumregelns

värde på 0,1 l/mil kan dock äga giltighet när man

jämför bilar av olika storlek och vikt, eftersom en

tyngre bil oftast har större motor och högre luftmot-

stånd p g a större frontarea. En sammanställning av

de 25 mest sålda bilarna i Sverige 1973 (7) visar att

den genomsnittliga förbrukningen vid konstant fart

110 km/h ökar med ca 0,08 l/mil vid 100 kg ökad for-

donsvikt.

Ett lastat takräcke inverkar kraftigt på bränsleför-

brukningen, men här är det huvudsakligen luftmotståndet

som orsakar ökningen. Till skillnad från last inuti

bilen blir därför inverkan kraftigare vid hög fart

än vid stadskörning. I den tidigare citerade undersök-

ningen (4) konstaterades att ett lastat takräcke ökade

förbrukningen med 7 - 16% vid blandad körning, men

vid konstant fart 110 km/h uppmättes ökningar på upp

till 34%. En engelsk undersökning (8) anger en ökning

av bränsleförbrukningen med 24% vid 112,5 km/h konstant

hastighet och lastat takräcke.

Även ett helt olastat takräcke ger en märkbar ökning av

förbrukningen. Vid VTIs körningar med ett tomt tak-

räcke uppmättes en ökning av bränsleförbrukningen med

ca 3% vid blandad körning. Vid konstant fart 110 km/h

var dock ökningen 6%, (se tabell 1). I Danmark (2)

utfördes prov med ett olastat takräcke på en Volvo

Amazon, och man erhöll ca 4% högre förbrukning vid
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konstant fart 100 km/h.

I samband med lastens inverkan på bränsleförbrukningen

kan det också vara motiverat att beröra inverkan av

körning med husvagn. En husvagn medför en mycket kraf-

tig ökning av fordonsvikten liksom en kraftig ökning

av luftmotståndet, p g a stor frontarea och ofta ogynn-

sam utformning från luftmotståndssynpunkt. Detta resul-

terar i avsevärt ökad bränsleförbrukning, och enligt

(4) uppmättes mellan 54 - 61% högre förbrukning med

husvagn under blandad körning. P g a det stora luft-

motståndet är dock förbrukningen ca 100% högre vid

konstanta farter kring 70 - 80 km/h.

Sammanfattningsvis kan sägas att man bör undvika att

köra med onödig last i bilen, att man i möjligaste mån

bör undvika att använda takräcke, och att takräcket

bör tas av bilen då det inte används. Körning med hus-

vagn ökar bränsleförbrukningen mycket kraftigt och det

är speciellt märkbart vid högre hastigheter. Ur vissa

andra aspekter har det diskuterats om husvagnsekipage

ska tillåtas köra fortare än 70 km/h, men det är alltså

inte önskvärt från energiförbrukningssynpunkt.

2 3.5 êyrigä

En mindre del av motorns energi går åt till att driva

vissa hjälpapparater, som generator, eventuell servo-

styrning och luftkonditionering. Av dessa saker är

luftkonditionering det som förbrukar mest energi, och

enligt amerikanska undersökningar (6) ökar bränsleför-

brukningen 5 - 10% med en luftkonditioneringsanlägg-

ning i drift. I Sverige är det dock så ovanligt med

luftkonditionering att det saknar betydelse från bränsle-

förbrukningssynpunkt. Det kan dock i detta sammanhang

vara intressant att konstatera att alternativet till

luftkonditionering, dvs öppna sidorutor, också leder
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till ökad bränsleförbrukning. En amerikansk undersök-

ning (9) anger att luftmotståndet ökar ca 15% p g a

turbulens, med de främre sidorutorna öppna. Detta kan

medföra ca 5 - 8% ökad bränsleförbrukning vid lands-

vägskörning. P g a det svenska klimatet har dock inte

heller detta någon större betydelse för den totala

bränsleförbrukningen.

Servostyrning förekommer i en del större bilar i

Sverige och enligt amerikanska uppgifter ökar bränsle-

förbrukningen ca 1%, p g a att det går åt energi för

att driva servostyrningens oljepump. Om bilen är ut-

rustad med servostyrning, går det dock inte att göra

något åt denna merförbrukning, eftersom det är direkt

trafikfarligt att koppla bort servoverkan.

Generatorns energiförbrukning är beroende på hur stor

effekt som tas ut för att driva bilens elektriska

funktioner. De flesta strömförbrukare är dock nödvän-

diga för bilens funktion och kan inte påverkas av fö-

raren. När lagen om obligatoriskt halvljus eller var-

selljus på dagen infördes, diskuterades hur stor ökning

av bränsleförbrukningen detta medförde. Teoretiska

beräkningar ger att den genomsnittliga merförbrukningen

bör bli ca 1 - 2%. I samband med övriga bränsleför-

brukningsmätningar vid VTI utfördes även två körningar

utan det ordinarie ljuset påslaget, då i stället två

varselljus kopplades till ett separat batteri, utan

förbindelse med generatorn. Körningarna resulterade i

0,015 l/mil (1,6%) lägre förbrukning än vid körningarna

med ljus (halvljus av halogentyp, totalt ca 145 W) på-

slaget.

Merförbrukningen med halvljus torde vara ungefär den-

samma räknat i l/mil oavsett storlek på bil, varför

värdet i procent bör bli ca 1 - 2% beroende på biltyp.

Om man räknar bort den tid under mörkertrafik då lju-

set ändå måste vara påslaget, och om man tar hänsyn
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till att speciella varselljus eller reducerat halvljus

har lägre effekt, torde merförbrukningen p g a lagen om

obligatoriskt ljus på dagen bli under 1% av hela person-

bilsparkens årsförbrukning.

2.4 Möjliga besparingar med hjälp av tillbehör

 

2.4.1 êiimäa;

De stigande bensinpriserna och det ökade intresset för

energisparande har medfört ett ökat utbud av biltill-

behör som utlovas minska bilens bränsleförbrukning.

Dessa tillbehör består huvudsakligen av aerodynamiska

anordningar för minskning av luftmotståndet samt av

tillbehör och motoroljor som ska förbättra motorns

verkningsgrad. Betecknande för många av dessa tillbehör

är att de vid opartiska tester, utförda på ett tekniskt

oantastligt sätt, inte ger tillnärmelsevis så stora

bränslebesparingar som hävdas i reklamen. Vissa till-

behör medför dock klart påvisbara minskningar av bränsle-

förbrukningen, men ofta är inverkan mycket olika på

olika bilar. För många av tillbehören är det också

tveksamt om inköpskostnaden uppvägs av enbart bränsle-

besparingen inom rimlig tid.

2 4-2 ååäQäYDêElêEê-§EQEQEÅESQE

Luftmotståndet FL för en bil bestäms av dess front-

area A, luftmotståndskoefficient c och hastigheten v.

Den matematiska formeln för luftmotståndet lyder:

där 6 = luftens densitet = 1,226 kg/m3.

Av formeln kan ses att luftmotståndet ökar med kvadraten
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på hastighten, vilket också betyder att den motoreffekt

som går åt för att övervinna luftmotståndet ökar med

kuben på hastigheten, (effekten PL = FL - v). Det

innebär att luftmotståndet har störst betydelse vid

höga hastigheter och att det har relativt liten inver-

kan i stadstrafik. Redan vid 60 - 70 km/h blir dock

luftmotståndet större än rullmotståndet, för vanliga

personbilar, (se figur 4).
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Eigur 4 Rullmotstånd FR och luftmotstånd FL för en

medelstor personbil (ca 1200 kg)

Frontarean A är inte mycket att göra åt på en befint-

lig bil, så det är bara luftmotståndskoefficienten c

som man kan påverka. Denna koefficient kan sägas vara

ett kvalitetsmått på bilens utformningiüihlluftmotstânds-

synpunkt. Sedan bilismens barndom har c-värdet succes-

sivt sjunkit från i genomsnitt Cx 0,8 till c: 0,46 i

slutet av 1950-talet. Mellan slutet av 1950-talet och

mitten av l970-ta1et skedde dock ingen genomsnittlig

minskning av luftmotståndskoefficienten, och det var
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först i samband med oljekrisen 1974 som intresset för

bilars luftmotstånd åter ökade.

Om bilar formges med lågt luftmotstånd som främsta mål

och om utrymmeskrav och dylikt kommer i andra hand,

kan c-värden på ca 0,30 uppnås. För vanliga personbilar

är det dock inte realistiskt att uppnå så låga värden,

men många av de nya bilmodeller som formges och presen-

teras under de närmaste åren kan förväntas uppnå c-

värden mellan 0,35 - 0,40. Denna markanta minskning

av luftmotståndskoefficienten jämfört med dagens vär-

den uppnås till stor del genom små modifieringar av

karossens utformning, bl a med s k spoilers. Sådana

spoilers är oftast möjliga att montera även på äldre

bilar och det finns i dag spoilers att köpa som till-

behör till de flesta bilar.

Spoilers är huvudsakligen av två olika typer: front-

spoiler, som kan liknas vid en "luftplog" som placeras

under den främre stötfångaren, och bakspoiler som ofta

är utformad som en extra tvärgående "kant" som placeras

på bilens bagagelucka. Utan att närmare gå in på hur

dessa spoilers exakt påverkar luftmotståndet kan sägas

att de, om de är riktigt utformade, förbättrar luft-

strömningen runt, under och bakom bilen, och på så vis

minskar både luftmotstånd och luftens lyftkraft.

I många utländska undersökningar (2, 8, 10, ll) redo-

visas vilka minskningar i luftmotstånd som kan erhållas

med hjälp av spoilers. Hur stor förändringen blir är

givetvis beroende på bilens utformning i originalut-

förandet, och allt ifrån ett par procents ökning till

ca 15% minskning av luftmotståndskoefficienten rappor-

teras. Hur stor minskning i bränsleförbrukning som

detta i sin tur leder till är beroende på typen av kör-

ning. Flera undersökningar (2, 6, 8) anger dock att en

tioprocentig minskning av luftmotståndet ger ca 4%

lägre bränsleförbrukning vid landsvägskörning och ca
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lägre förbrukning vid blandad körning.

Så stor minskning av luftmotståndet som 10% med hjälp

av spoilers, torde bara vara möjligt om spoilern är

rätt utformad och utprovad i vindtunnel speciellt

för bilmodellen. En olämpligt utformad spoiler kan i

stället öka förbrukningen, vilket bekräftas bl a av

(2) och av tester i motortidningar. Om alla bilar som

är lämpade för montering av spoilers, dvs som med

spoilers uppnår minst 2% lägre förbrukning, utrusta-

des med sådana, skulle enligt (2) den totala bensin-

förbrukningen för alla personbilar minska med ca 1,45%.

Om man utför en nettoenergianalys, som även tar hänsyn

till energiförbrukningen vid tillverkningen av spoilers,

blir förmodligen den nationalekonomiska vinsten dock

avsevärt mindre.

För den enskilde bilägaren måste bränslebesparingen

vägas mot spoilerns pris, som knappast är under ca 200

kr plus monteringskostnad. Om man antar en totalkost-

nad på 400 kr, ett bensinpris på 2 kr/l och en genom-

snittlig besparing på 0,02 l/mil, krävs det 10 000

mils körning innan spoilern betalat sig, (utan hänsyn

taget till räntekostnad). För den genomsnittlige

bilägaren lönar det sig alltså knappast att montera

spoilers, men kalkylen blir givetvis annorlunda om

man kör stor andel landsvägskörning, om man monterar

spoilern själv, osv. I räkneexemplet har heller ingen

värdering gjorts av eventuella förbättrade vägegen-

skaper eller utseende, som av många kanske värderas

högre än bränslebesparingen.

Förutom front- och bakspoilers finns det ett antal

ytterligare åtgärder som på befintliga bilar kan ge

minskat luftmotstånd. Sådana ändringar är borttagning

av dropplister på vindrutestolpar, övertäckning av

hjulhusöppningar och montering av plåtar för ledning

av luften runt takets fram- och bakkant. Ingen av dessa
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ändringar ger dock så stora vinster eller är så enkelt

genomförbara att de är att rekommendera för bilar i

allmänhet. För husvagnsekipage finns spoilers som ska

monteras på dragbilens tak. På bilar av sedanmodell

är det dock troligt att en sådan spoiler snarare ökar

luftmotståndet, eftersom avståndet mellan spoiler och

husvagn blir för stort. Om spoilern placeras längst

bak på en bil av kombimodell kan man dock eventuellt

få lägre bränsleförbrukning i farter kring 70 km/h.

Motortillbehör

De flesta motortillbehör som kan ge lägre bensinför-

brukning har till uppgift att öka motorns verknings-

grad, dvs ge mer nyttigt arbete ur varje liter bensin.

Det kan huvudsakligen ske genom åtgärder på tändings-

systemet, på bränslesystemet, eller genom minskning

av motorns friktionsförluster.

Det bör påpekas att på bilar av 1976 års modell eller

senare, vilka omfattas av de strängare kraven på avgas-

rening i Sverige, får inga delar som påverkar avgasre-

ningen bytas eller monteras utan godkännande från tra-

fiksäkerhetsverket. Detta torde innebära att exemplvis

elektroniska tändningssystem inte är godkända för efter-

montering om de inte genomgått avgasreningsprov med den

aktuella bilmodellen.

Tändningssystemet:

På biltillbehörsmarknaden finns i dag flera fabrikat

av elektroniska tändingssystem som hävdas ge lägre

bränsleförbrukning och ofta även högre motoreffekt. De

olika systemen arbetar efter olika principer, men alla

ska ge en kraftigare gnista vid tändstiftet än konven-

tionella system. På några elektroniska system ersätts

brytarkontakterna med induktiv eller Optisk styrning

av tändningstidpunkten, vilket medför att tändnings-

inställningen inte förändras p g a slitage av kontakter

eller brytarlyftare. Den säkrare och exaktare tändningen
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ger färre misständningar och det ska medföra lägre

bränsleförbrukning. Den kraftigare gnistan kan teore-

tiskt också medge ett magrare bensin/luftförhållande

och därmed ge lägre förbrukning, men det finns ingen

anvisning om hur en sådan ändring ska göras till något

av de saluförda systemen.

Vid tester av elektroniska bändningssystemu utförda av

motortidningar och av opartiska institutioner, rappor-

teras bränslebesparingar från 0% till 12% jämfört

med konventionella system. Besparingen varierar dock

för olika bilar och är även beroende av i vilket skick

originalsystemet är. När man jämfört med ett perfekt

inställt original tändningssystem har besparingarna

varit endast några procent. I en dansk undersökning

(2) provades tre olika brytarlösa elektroniska system

både med motor i provbänk och vid körning med bil på

chassidynamometer ("rullande landsväg"). Man kunde då

inte konstatera några skillnader som översteg mätnog-

grannheten ca 3% vid något av proven.

De brytarlösa elektroniska tändningssystemen torde

från bränsleförbrukningssynpunkt ha sin största fördel

i att de bibehållerliüj:tändningsinställning oavsett

körsträcka. Detta bör ge några procents bränslebespa-

ring jämfört med ett konventionellt system som bara

ses över vid de ordinarie servicetillfällena. Sedan

kan de elektroniska systemen också ha andra fördelar

som att de underlättar kallstart, att de klarar högre

varvtal utan att misstända osv, men dessa egenskaper

värderas inte i detta sammanhang.

Med hänsyn till svårigheterna att uppskatta den verk-

liga besparingen är det svårt att avgöra om montering

av elektroniskt tändningssystem är lönsamt för konsu-

menten. Kostnaden för ett system varierar från ca 250

kr till ca 500 kr plus monteringskostnad. Även vid en

relativt högt antagen genomsnittlig besparing på

0,04 l/mil och en kostnad inklusive montering på 600 kr
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krävs det 7 500 mils körning innan kostnaden upp-

vägs avenbart bränslebesparingen, (bensinpris 2 kr/l,

ingen hänsyn tagen till ränta). Om man dessutom i be-

räkningen tar med kostnader för byte av brytarkontak-

ter i ett konventionellt tändningssystem, och om man

exempelvis utför monteringen av det elektroniska syste-

met själv, betalar det sig dock avsevärt tidigare.

Utöver elektroniska tändningssystem finns det även

tillbehör till det ordinarie tändningssystemet som

ibland påstås ha bränslebesparande effekt. Sådana

tillbehör är högeffekttändspolar och s k tändförstär-

kare och även speciella tändstift. Dessa detaljer har

dock ingen bevisad inverkan på bärnsleförbrukningen

om man jämför med motsvarande felfria originaldetaljer.

I den danska undersökningen (2) provades både högeffekt-

tändspolar och tändstift med fyra sidoelektroder, men

inga besparingar kunde påvisas. Man jämförde också

tändstift som körts 2000 mil med nya stift, och fann

ej heller då någon signifikant skillnad i bränsleför-

brukning. De stora besparingar på uppåt 20% som vissa

tändstiftstillverkare påstår vara möjliga vid byte

till nya stift, torde bara gälla då ett eller flera

stift är i det närmaste helt ur funktion. Detta bekräf-

tas av en amerikansk undersökning (9) som anger att

om ett stift misständer varannan gång på en åttacylind-

rig motor, ökar bränsleförbrukningen med ca 8%. Om

två stift misständer på samma sätt, vilket ungefär bör

motsvara ett stift på en fyrcylindrig motor, ökar för-

brukningen ca 25%. En sådan kraftig misständning resul-

terar dock i så stort bortfall av motoreffekt att

föraren bör upptäcka det omgående.
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Bränslesystemet:

Ett tillbehör som kan ge vissa bränslebesparingar är en

tryckregulator mellan bensinpump och förgasare. Många

bensinpumpar ger ett pulserande bränsletryck, men med

regulatorn monterad erhålls i stället ett konstant

bränsletryck till förgasaren. På så sätt undviks tidvis

för hög bränslenivå i flottörhuset och därmed samman-

hängande för fet bränsle/luftblandning. Tester som

skett under kontrollerade förhållanden på tre olika

bilar (2) har visat bränslebesparingar mellan 0% och

10%, men resultaten varierar mycket mellan de olika

bilarna. Storleken av eventuella besparingar är för-

modligen starkt beroende på typ av förgasare, flottör-

ventilens skick osv, och det är svårt att ange någon

möjlig generell besparing på grundval av prov med bara

tre bilar. På vissa bilar torde det dock vara möjligt

att uppnå några procents bränslebesparing med hjälp av

en bränsletryckregulator. Med ett pris på ca 150 kr plus

eventuell monteringskostnad krävs det dock relativt

lång körsträcka innan den betalat sig.

För att uppnå lägsta möjliga bensinförbrukning bör

bränsle/luftblandningen fördelas exakt lika mellan mo-

torns alla cylindrar. Detta är svårt att åstadkomma

med en enda förgasare och därför kan man ofta uppnå

lägre förbrukning vid montering av flera förgasare eller

bränsleinsprutning. Detta brukar dock samtidigt medföra

ökad motoreffekt och om den ökade effekten utnyttjas är

det troligt att resultatet av modifieringen i stället

blir en ökad bränsleförbrukning. En sådan modifiering

är också så dyr att den knappast kan betalas av den

möjliga bränslebesparingen.

En förutsättning för optimal verkningsgrad hos motorn

är också att bensinen och luften blandas effektivt

innan blandningen når cylindrarnad IPå:moderna motorer

är detta krav oftast tillgodosett, eftersom det är
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nödvändigt även från avgasreningssynpunkt. På motorer

som konstruerats för några år sedan kan det dock vara

möjligt att uppnå små besparingar genom exempelvis

modifierade insugningsrör. Till denna grupp av tillbe-

hör får också räknas olika typer av brickor, fläkthjul

o dyl, som monteras mellan förgasare och insugningsrör.

De kan ge bränslebesparingar, men ofta på bekostnad av

en viss effektförlust, eftersom anordningarna utgör en

strypning i insugningsröret.

Nyligen har i massmedia förekommit uppgifter på en ny

uppfinning som provas av postverket och som uppges ge

bränslebesparingar på 10 - 20%, både på diesel- och

bensindrivna fordon. Om dessa uppgifter stämmer är upp-

finningen mycket intressant, men de hittills knapphän-

diga uppgifterna om anordningens funktion möjliggör

ingen närmare värdering. Principen uppges bygga på in-

sprutning av en vätska i bränslesystemet och detta är

i och för sig inte något nytt. Försök har tidigare

gjorts med insprutning av bl a vatten och av flytande

kemikalier för att möjliggöra körning på magrare bränsle-

blandningar. Det medför dock samtidigt minskning av

motoreffekten, varför bränslebesparingarna blir något

missvisande. Om man accepterar en minskning av bilens

prestanda för att uppnå bränslebesparingar finns det

fler vägar att gå, alltifrån varvtalsregulatorer till

att limma kork under gaspedalen.

Sedan flera år tillbaka finns i handeln olika preparat

i flytande form eller i tablettform som ska tillsättas

bensinen. Preparaten uppges ha en viss bränslebespa-

rande verkan genom att de tillsatta kemikalierna ska

avsätta sig på bl a cylinderväggar och ventiler, och

därigenom göra motorn "tätare". Det bör innebära att

man knappast kan uppnå lägre bränsleförbrukning på nya

motorer i gott skick. Det är dock inte omöjligt att

det går att uppnå besparingar på slitna motorer, men
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det bör i så fall kunna påvisas med opartiska test-

resultat, vilket hittills inte gått att få fram.

Det torde knappast vara möjligt att uppnå några nämn-

värda generella bränslebesparingar för hela fordons-

parken med något av de i dag marknadsförda tillbehören

till bränslesystemet. Det är för tidigt att säga om

den nya uppfinning som prövas av postverket kan ge

några generella besparingar. Tills fler uppgifter

och provresultat föreligger bör nog de påstådda bespa-

ringarna på 10 - 20% ses med viss skepsis.

Motorvärmare:

Ett mycket begränsat prov som utförts med VTIs Saab 99

visar att det går åt ca 0,3 1 mer bensin vid start med

kylvatten- och oljetemperatur ca OOC, jämfört med start

med driftsvarm motor, ca 800C. Dessa resultat bekräftas

i stort av undersökningar utförda av Svenska Volkswagen

och i England (13). En elektrisk motorvärmare som

värmer kylvattnet medför att motorn snabbare uppnår

driftstemperatur och det innebär att en stor del av

denna merförbrukning elimineras. Inga praktiska prov

har ännu utförts vid VTI med motorvärmare men en över-

slagsberäkning med kända fakta ger ganska intressanta

resultat.

En motorvärmare på ca 500 W som är inkopplad 3 timmar

uppges kunna värma kylvattnet ca SOOC. Den elektriska

energiförbrukningen är då 1,5 kWh, vilket med ett

energipris på 20 öre/kWh ger en uppvärmningskostnad

på 30 öre. Om man antar att det uppvärmda kylvattnet

ger en bränslebesparing på 0,2 1, blir det en besparing

på 40 öre vid ett bensinpris på 2 kr/l. Nettovinsten

skulle alltså bli l0 öre per kallstart, men det är
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troligt att vinsten kan bli ännu större vid utetempera-

turer lägre än OOC. Bränslevinsten ska vägas mot pri-

set för en motorvärmare, vilket inklusive tidur är ca

200 kr plus monteringskostnad. Motorvärmaren medför

också andra fördelar i form av minskat motorslitage

och ökad komfort, men dessa saker är svåra att värdera

i pengar. Därför är det svårt att avgöra om installa-

tionen av motorvärmare lönar sig privatekonomiskt. En

förutsättning för att den ska löna sig är dock att

värmaren utrustas med tidur så att den inte står på

över natten. Det är också svårt att uttala sig om ett

ökat bruk av motorvärmare skulle innebära någon samhälls-

ekonomisk vinst, eftersom man då måste väga priset att

producera den elektriska energin mot den samhällsekono-

miska besparingen av den minskade bränsleförbrukningen.

De här presenterade beräkningarna visar dock att frå-

gan om ökad användning av motorvärmare bör utredas

noggrannare.

Övrigt:

Termostatstyrd kylfläkt kan ge betydande bränslebespa-

ringar på bilar som inte redan är standardutrustade med

sådan. Detta har visats i flera undersökningar (2, 6,

12) och genomsnittliga besparingar på ca 5% rapporteras.

Denna relativt stora besparing beror på att fartvinden

i de flesta typer av körning är tillräcklig för att

hålla motorns kylvatten vid en lämplig temperatur. Det

är ofta bara i kökörning, vid tomgångoch ibland vid

körning med släpvagn som det är nödvändigt att fläkten

levererar extra kylluft. Fläktens effektförbrukning

stiger med kubiken på motorvarvtalet och vid motorns

maxvarvtal tar fläkten ca 4 kW (ca 5 Hk) för en medel-

stor europeisk bil och ungefär det dubbla för en stor

amerikansk bil. Denna energi går alltså till största

delen bort till ingen nytta om fläkten är fast förbun-

den med motorn. En termostatstyrd fläkt kan dessutom
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förkorta motorns uppvärmningstid, och därmed minska

bränsleförbrukningen något vid kallstart.

Termostatstyrda fläktar finns av två typer, - den ena

där fläkthjulet är förbundet med motorn via en termo-

statstyrd koppling, och den andra som består av en

temostatstyrd elektriskt driven fläkt. På tillbehörs-

marknaden förekommer huvudsakligen den senare typen

och det finns monteringssatser för de flesta bilar.

En elektrisk kylfläkt kostar till medelstora bilar

ca 400 - 500 kr plus monteringskostnad. En antagen

totalkostnad på 700 kr och en genomsnittlig bränslebe-

sparing på 0,05 l/mil ger att man måste köra 7000 mil

innan installationen betalat sig, (bensinpris 2 kr/l,

ingen hänsyn tagen till ränta). Om alla bilar som inte

redan är utrustade med termostatstyrd fläkt utrustades

med sådan, kan den genomsnittliga bränslebesparingen

för hela fordonsparken uppskattas till ca 3%.

En anordning som enligt reklamen kan spara upp till 30%

bensin fungerar så att motorn stannas vid stOpp i köer,

rödljus osv. Motorn startar igen då gaspedalen trycks

ned. En medelstor bilmotor förbrukar ca 1 - 1,5 l bensin

per timme på tomgång, och en enkel överslagsberäkning

visar att så stora besparingar som 30% är helt orea-

listiska även vid utpräglad storstadskörning. Vid blan-

dad körning blir besparingen marginell och det är osä-

kert om det blir någon reell besparing alls om hänsyn

tas till den energi som startmotorn förbrukar vid varje

start.

2 4-4 Msfsrslier

Avgörande för motorns friktionsförluster är motoroljans

viskositet (trögflutenhet). Viskositeten varierar kraf-

tigt med oljetemperaturen så att oljan är trögflytande
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vid låga temperaturer och lättflytande vid höga tempera-

turer. Detta är en av de avgörande orsakerna till att

bensinförbrukningen är hög direkt efter kallstart tills

oljan uppnått drifttemperatur (ca SOOC).

På senare år har det börjat säljas s k syntetiska oljor

som har lägre viskositet än de vanliga raffinerade

mineraloljorna. Tillverkarna av de syntetiska oljorna

uppger genomsnittliga bränslebesparingar på ca 5%,

vilket har verifierats i opartiska tester. Dessa tester

har dock huvudsakligen utförts med relativt korta kör-

sträckor i stadstrafik och innefattande kallstart.

Eftersom bränslebesparingarna är störst vid kallstart

och vid låga belastningar på motorn, torde det bara

vara möjligt att uppnå så stora besparingar med bilar

som ofta körs korta sträckor med många kallstarter.

Vid landsvägskörning rapporteras genomsnittliga bespa-

ringar på ca 3%.

I de refererade proven har jämförelse gjorts med oljor

med viskositetsklass SAE lOW-SO eller 20W-50, vilka

används i stor utsträckning på kontinenten. I Sverige

är det dock vanligare med oljor med något lägre visko-

sitet, SAE low-30 eller SAE lOW-40. Därför bör man

vänta sig något mindre besparingar vid jämförelse med

dessa oljor. Detta bekräftas av de prov som utförts

med VTIs provbil, då en genomsnittlig besparing pådrygt

1% erhölls med syntetolja jämfört med en SAE lOW-4O

olja, (se tabell 1). Vid normal körning då även kall-

starter ingår bör det dock vara möjligt att uppnå en

genomsnittlig bränslebesparing på ca 2 - 3%.

Priset på syntetoljan är drygt 20 kr/l, jämfört med ca

10 kr/l för en vanlig mineralolja av motsvarande kva-

litet. Om man antar att det går åt 6 l olja (4 1 vid

oljebyte plus 2 l påfyllning) mellan varje oljebyte

var lOOO:e mil, blir merkostnaden ca 60 kr per 1000 mil.
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Detta skulle uppvägas av en bränslebesparing på 3%, om

man antar en genomsnittlig bensinförbrukning på 1 l/mil

och ett bensinpris på 2 kr/l. Vid en högre genomsnittlig

bensinförbrukning och medljümnxaintervaller mellan

oljebytena (t ex 1 500 mil) skulle syntetolja alltså

kunna vara lönsam för bilägaren. Denna kalkyl förutsät-

ter dock att motorn är i gott skick, eftersom en sliten

motor förbrukar och läcker ut större mängd syntetolja

än vanlig olja, p g a att syntetoljan är tunnare.

Förutom syntetisk olja finns det också vanlig mineral-

olja med grafittillsats, som uppges kunna minska frik-

tionen och bränsleförbrukningen. I handeln finns också

lösa tillsatser innehållande bl a molybdendisulfid som

ska hällas i den ordinarie motor- eller växellådsoljan

och som ska minska friktionen. Det har inte gått att

få fram några resultat från vetenskapligt godtagbara

tester av dessa produkter. De eventuella bränslebespa-

ringar som kan göras är troligen dock mindre än med

syntetisk olja, vilket innebär ganska marginella skill-

nader jämfört med vanlig mineralolja.

2.5 Möjliga besparingar med avancerade tekniska åtgärder

 

I detta avsnitt tas några tekniska åtgärder upp som i

och för sig är möjliga att vidta på befintliga person-

bilar men som är för dyra för att vara lönsamma. De

tekniska lösningarna finns dock redan och genom de

ökande oljepriserna kan man förvänta sig att efter-

frågan på dessa bränslebesparande detaljer kommer att

öka, och att de i allt större utsträckning kommer att

finnas på nya bilar.

Många av de tillbehör som behandlats i tidigare avsnitt

kommer att bli allt vanligare som standardutrustning

på nya bilar. Sådana detaljer är t ex stålradialdäck,

spoilers, elektroniska tändningssystem och bränslein-
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sprutning. Bilarnas vikt kommer att minska genom ökad

användning av lätta material som plast och aluminium.

Utvecklingen av motorerna kommer också att ge minskad

bränsleförbrukning, bl a genom specialformade för-

bränningsrum som medger magrare bränsle/luftblandningar.

En intressant lösning är turbomatade motorer som ger

samma toppeffekt som motorer med avsevärt större cy-

lindervolym, men som har den lilla motorns bränsle-

ekonomi vid dellast.

Genom ändringar av transmissionen är det möjligt att

uppnå relativt stora bränslebesparingar. Det är främst

vid landsvägskörning som betydande besparingar kan

göras genom omvändande av en "farthållningsväxel" med

hög utväxling. Det åstadkoms oftast med en femte växel

eller en elektriskt manövrerad överväxel. Man kan dock

även tänka sig större steg mellan växlarna i en fyrväx-

lad växellåda och uppnå samma besparing med bara en

marginell försämring av prestandan. Den erhållna bespa-

ringen grundar sig på att motorn får gå med ett lägre

varvtal och med en högre relativ belastning, vilket

bådadera leder till minskad bränsleförbrukning. Som en

tumregel gäller att 10% högre utväxling ger ca 5% lägre

bränsleförbrukning vid konstant hastighet.

Frihjul i transmissionen är något som försvunnit allt

mer på senare år, men kraven på låg bränsleförbrukning

kan göra att det åter blir vanligt. Åsikterna går isär

på olika håll om hur stora besparingar som kan göras

med frihjul, och det varierar med typen av körning.

Det torde dock stå klart att det går att uppnå några

procents besparing om man utnyttjar frihjulets möjlig-

heter att köra snålt.

Automatväxellådor tar i genomsnitt 5 - 10% mer bränsle

än motsvarande manuella växellådor. Från energisynpunkt

är alltså en utveckling mot fler automatväxlade bilar

inte önskvärd. Merförbrukningen beror på att automatlådans
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momentomvandlare (hydrauliska koppling) alltid "slirar"

något, vilket medför energiförluster som bara kyls bort.

Även på detta område sker dock utveckling av energisnå-

lare konstruktioner, och på vissa amerikanska bilar

finns nu momentomvandlare som låses med en mekanisk

koppling när slirningen understiger ett visst värde,

vilket sker vid landsvägskörning och i övrigt vid låga

belastningar. Detta medför en bränslebesparing på några

procent, men bilen tar dock.fortfarande mer bränsle än

en motsvarande manuellt växlad. Det ovan sagda gäller

inte automatväxellådor av typ "variomatic" som finns

på Daf och Volvo 343. Även denna typ av transmission

har dock större förluster än en mekanisk växellåda.

3 MINSKAD HASTIGHET

Bränsleförbrukningen stiger progressivt med ökad has-

tighet, främst beroende på att luftmotståndet stiger

kvadratiskt med hastigheten. För en medelstor europeisk

bil (cylindervolym ca 2 l) varierar bränsleförbrukningen

med hastigheten ungefär enligt den heldragna linjen i

figur 5. Som en enkel tumregel kan man säga att i has-

tighetsområdet 70 - 130 km/h är bensinförbrukningen i

l/mil lika med hastigheten i km/h dividerad med hundra,

för en bil av denna storlek. I figur 5 är inritad en

streckad linje enligt denna tumregel, och man ser att

den avspeglar den verkliga förbrukningen relativt väl.

Ur figur 5 kan avläsas att man minskar bensinförbruk-

ningen med ca 0,17 l/mil (ca 16%) när farten minskas

från llO km/h till 90 km/h, vilket innebär en direkt

besparing på över 30 öre per mil. Eftersom bara en liten

del av all körning görs i så höga hastigheter, blir dock

den genomsnittliga besparingen mindre. Som exempel kan

nämnas att om llO-sträckan på VTI's provrunda istället

hade körts med 90 km/h, så hade den totala genomsnittliga
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bensinförbrukningen blivit 0,905 l/mil isället för

0,928 l/mil, dvs en besparing med ca 2,5%.

l/mil
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Figur 5 Bensinförbrukningens beroende av hastigheten

för en medelstor europeisk bil.

Efter energikrisen 1974 fick VTI i uppdrag av energi-

beredskapsutredningen att räkna ut hur en ytterligare

sänkning av hastighetsgränserna på landsvägar skulle

påverka landets totala bensinförbrukning. Undersök-

ningen (14) visade att om alla 110 km/h hastighetsgrän-

ser sänktes till 90 km/h, skulle landets totala bensin-

förbrukning minska 0,5%, om "normal" efterlevnad av

hastighetsgränserna förutsättes. Om man däremot kunde

uppnå "maximal" efterlevnad av hastighetsgränserna

skulle bensinförbrukningen i stället minska 1,1%. Om

dessutom alla 90 km/h gränser ersattes med 70 km/h,

skulle den totala besparingen bli 1,8% vid "normal"

efterlevnad, och 3,9% vid "maximal" efterlevnad. När-

mare studier av undersökningsmaterialet visar också

att man bör kunna erhålla en minskning av den totala

bensinförbrukningen med ca 0,5% bara genom att uppnå

"maximal" efterlevnad av nuvarande hastighetsgränser.

 

Detta motsvarar en besparing på ca 23 miljoner liter

bensin per år.
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FÖRÄNDRAT KÖRSÄTT

Allmänt

Förändringar av körsätt har i amerikanska undersök-

ningar (15, 16, 17) visat sig kunna resultera i upp

till 25%-iga bränslebesparingar. Ändringarna har i hu-

vudsak bestått av övergång till mjukare accelerationer

och retardationer. Till förarnas hjälp har förekommit

olika typer av utrustningar som i de flesta fall syftat

till att ge föraren information om hur ekonomiskt eller

oekonomiskt han eller hon kör för ögonblicket.

De hjälpmedel som provats har bl a omfattat färdskri-

vare, accelerometrar, anordningar för automatisk has-

tighetskontroll, pyrometrar, vakuummetrar, flödesmä-

tare och gaspedal-återkOpplingssystem. Dessa olika

system bygger på olika principer och har testats i en

rad mer eller mindre omfattande undersökningar. Dock

har ingen systematisk jämförelse av olika systemlös-

ningar gjorts. Förutom lösningar som givit föraren

kontinuerlig information om det egna körsättet har

också olika träningsprogram prövats och visat bespa-

ringar på mellan 9 och 15%.

Allmänt kan sägas om dessa undersökningar att de oftast

har varit tämligen osystematiska och att var och en

endast undersökt effekten av en enda åtgärd.

Resultaten är knappast generaliserbara till svenska

förhållanden eftersom olikheterna beträffande fordons-

park, trafikflöden, klimat m m är stora mellan Sverige

och USA.

I föreliggande studie har syftet endast varit att få

en fingervisning om storleksordningen på de besparings-

potentialer som ligger i förändrat körsätt. Undersök-
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ningen har sålunda inte syftat till en systematisk ut-

värdering av olika sätt att åstadkomma bränslebespa-

ringar vid förändrat körsätt.

Metod

Undersökningen av effekterna på bränsleförbrukningen

av förändrat körsätt utfördes genom körningar med för-

sökspersoner i fyra steg:

1. Normal körning, som syftade till att fastställa

varje deltagande förares normalförbrukning. Instruk-

tionen betonade sålunda vikten av att försöksper-

sonerna skulle köra som om bilen var deras egen

och försöksledaren inte var med i bilen.

2. Ekonomisk körning utan hjälpmedel. I förutsättning-

arna för denna betingelse ingick att köra med så

låg bränsleförbrukning som möjligt utifrån de kun-

skaper förarna redan kunde tänkas besitta.

3. Ekonomisk körning med hjälpmedel. Före denna kör-

ning fick försökspersonerna en kort instruktion om

hur de instrumentella hjälpmedlen fungerar och om

hur man lämpligen utnyttjar den information som

respektive instrument kan ge.

4. Inför denna körning instruerades förarna att för-

söka köra försökssträckan på kortast möjliga tid

utan att bryta mot hastighetsbestämmelserna eller

åsidosätta säkerheten. Vidare upplystes förarna om

att syftet med denna betingelse var att mäta ben-

sinförbrukningen under maximalt oekonomisk körning.

Alla körningar inleddes med vannmotor. Uppvärmnings-

fasen utnyttjades till att låta förarna bekanta sig

med fordonet. För samtliga betingelser gällde att fö-
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rarna skulle rätta sig efter gällande hastighetsbestäm-

melser och sätta säkerheten i första rummet.

Proven utfördes med det fordon som tidigare beskrivits

i avsnitt 2.2. För körsättsstudierna var fordonet dess-

utom utrustat med vakuummeter för att ge föraren in-

formation om gaspådragets storlek i förhållande till

motorvarvtalet eller annorlunda uttryckt, onödigt

kraftiga gaspådrag vid exempelvis accelerationer. Vida-

re hade föraren tillgång till information från en

FloScan flödesmätare dels i form av ett analogt visar-

instrument, visande förbrukningsnivån i liter per

timme, dels i form av ett räkneverk som gav ljudin-

formation medelst "tickanden". Frekvensen var ca fyra

"tickanden" per milliliter och tillät upptäckt av täm-

ligen små variationer i bränsleförbrukning. I beting-

elserna 1 och 2 var dessa hjälpmedel frånkOpplade.

Två manliga och två kvinnliga förare deltog i försö-

ken. Varje körning omfattade totalt ca 64 km, varav

ca 9 km med hastighetsbegränsning 50 km/h, 43 km

med 70 km/h och 12 km med 90 km/h. För att öka insla-

get av "tätortskörning" ingick lO obligatoriska stOpp

i körningen.

Trafikarbetet på den aktuella vägsträckan är under

arbetstid ringa, varför mycket få yttre störningar

inträffade under körningarna.
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4.3 Resultat

I tabell 2 presenteras bensinförbrukning och körtid

i de fyra körbetingelserna.

Tabell 2. Bensinförbrukning och körtider under fyra
körbetingelser. 1, Normal körning. 2. Eko-
nomisk körning utan hjälpmedel. 3. Ekono-

  

misk körning med hjälpmedel. 4. "Stressad"
körning.

l 2 3 4

fp l/mil min l/mil min l/mil min l/mil min

1 0.82 59 0.76 64 0.70 75 l.05 57

2 0.89 65 0.77 67 0.73 70 0.98 57

3 0.85 64 0.78 63 0.72 69 0.95 55

4 0.80 63 0.78 65 0.73 69 0.90 58

i 0.84 63 0.77 65 0.72 71 0.97 57

    

  

 

 

 

 

 

Som framgår av tabellen blev den genomsnittliga bränsle-

förbrukningen 0.84 l/mil när förarna instruerats att

köra normalt, d v 5 som om inte mätning pågick och som

om de körde sina egna bilar, (betingelse l).

I betingelse 2 gällde det att köra med så låg bränsle-

förbrukning som möjligt med användande av den eventu-

ella kunskap förarna redan hade om ekonomiskt körsätt.

Förbrukningen sjönk i detta fall till 0.77 l/mil.

Med hjälp av muntlig instruktion från försöksledaren

och vakuummeter respektive flödesmätare pressades

förbrukningen ytterligare ned till i genomsnitt 0.72

l/mil, (betingelse 3).

I betingelse 4 uppmanades förarna att köra sträckan så

fort som möjligt utan att överskrida hastighetsgrän-

serna. Vid denna "stressade" körning blev förbrukningen

i medeltal 0.97 l/mil.
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Som framgår av tabell 2 ledde bränslebesparingarna till

förlängda körtider. Medelhastigheterna i de 4 beting-

elserna blev sålunda: 6l km/h, 59 km/h, 54 km/h res-

pektive 67 km/h.

Tabellen visar dock också att ett mera ekonomiskt kör-

sätt inte med nödvändighet behöver ge en längre körtid

i det enskilda fallet. I betingelse 1 var den längsta

körtiden förenad med den högsta bensinförbrukningen,

och denna förare (fp 3) lyckades i betingelse 2 sänka

både körtid och bränsleförbrukning.

Man kan också tydligt utläsa att variationsvidden i

bensinförbrukning är stor vid normal och stressad

körning men liten i de båda ekonomiska betingelserna.

Tabell 3. Procentuella skillnader i bensinförbrukning
och körtider mellan de olika körbetingel-
serna.

fp l/mil min l/mil min l/mil min l/mil min l/mil min

 

-5% +8% "8% -+l7% +50%-24% -15%-+27% +28% -

-13% +3% -5% -+4% +34%'-l9% -lB%-+23% +l0% -l

-8% -l% -8% -+lO% +32%-23% -15% -+8% +12% -1

-3% +3% -6% -+6% +32%-l6% -9%-+lO% +l3% -#
U
J
N
I
-
J

  

 

   

  

 

  

  

Som framgår av tabell 3 uppgick den största individuel-

la beSparingen till 18%, i kombination med 23% längre

körtid.

Det är också värt att notera att en och samma förares

körsätt kan ge 50 procents variation i bränsleförbruk-

ning.

VTI RAPPORT 157



39

.4 Diskussion

Resultaten antyder att tämligen stora bränslebespa-

ringar går att uppnå genom förändrat körbeteende. Den

genomsnittliga bensinförbrukningen när förarna körde

så ekonomiskt dekunde, utan hjälpmedel, var sålunda

8% lägre än vid normal körning, samtidigt som kör-

tiden endast ökade med 3%.

Ytterligare 6% gick att Spara med hjälp av instruktion

och mätinstrument. Denna besparing medförde en tids-

förlust av ytterligare 9%.

Totalt kunde alltså de fyra förarna i genomsnitt spara

ca 14%, samtidigt som de förlorade ca l3% i tid.

Det är värt att notera att två förare nådde en bespa-

ring på 15%,- den ene med en tidsförlust på 27% och

den andre 8%. Detta skulle kunna tyda på att det finns

möjligheter att optimera körsättet så att maximal be-

sparing går att förena med minimal förlängning av kör-

tiden. Detta belyses också av det faktum att varia-

tionsvidden i bränsleförbrukning i de två ekonomiska

betingelserna är mycket liten mellan de olika försöks-

personerna samtidigt som körtidsvariationerna är täm-

ligen stora. Det förefaller sålunda möjligt för många

förare att i och för sig nå en viss besparingsnivå men

medlen att nå därhän kan tydligen variera. Vissa förare

har alltså ett effektivare körsätt än andra.

Vad som karakteriserar detta effektiva körsätt i mot-

sats till det mindre effektiva är utifrån dessa data

omöjligt att avgöra.

Allmänt sett skapades besparingarna genom en lugnare

och jämnare körning. Såväl accelerationer som retarda-

tioner var i betingelse 3 avsevärt svagare enligt

vakuummeterutslagen. Vidare tilläts bilens hastighet
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att sjunka i motlut i stället för att med ökat gaspå-

drag sträva efter att bibehålla hastigheten. Alla

växlingar skedde också vid tämligen låga motorvarvtal.

Framgångsrik ekonomisk körning krävde dessutom att

förarna undvek hastiga och omotiverade gaspådrag.

Fortsatt forskning är dock nödvändig för att utröna

vad som karakteriserar det Optimala körsättet.

Det faktum att accelerationer och retardationer är av

största betydelse för ekonomisk körning innebär att ju

större inslaget av stadskörning är desto större rela-

tiv inverkan torde dessa faktorer ha. Längs försöks-

sträckan fanns ett mycket litet inslag av stadskör-

ning - lO stOpp plus körning 9 km med 50 km/h. Med en

större andel stadskörning är det alltså inte osannolikt

att besparingarna kunnat bli relativt sett större.

Det bör poängteras att några vittgående slutsatser be-

träffande besparingspotentialernas storlek i den

svenska personbilstrafiken inte går att dra utifrån

dessa data. Projektet har endast syftat till att visa

att besparingsmöjligheter finns och antyda storleks-

ordningen av dessa.

En rad begränsningar gör att generaliseringar är svåra

att göra. Sålunda användes endast ett fordon, trimmat

till maximal bränsleekonomi. Försökspersonerna körde

alltså inte sina egna fordon. Detta kan ha haft flera

konsekvenser: a. förarna kan initialt ha kört mindre

ekonomiskt eftersom de själva inte behövde ta konsek-

venserna i form av ökade kostnader. b. förarna kan ha

haft svårare att uppnå maximal besparing genom att de

inte tillräckligt väl kände fordonet. c. förarna kan

ha varit extra hänsynslösa mot fordonet i den fjärde

betingelsen och därför nått högre bensinförbrukning

än de skulle ha gjort i sina egna fordon. Å andra sidan

var de deltagande förarna antagligen högt motiverade
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att redan i "normalkörningen" köra ekonomiskt på grund

av det faktum att de kände till demonstrationens syfte

och att de hela tiden var observerade av en försöks-

ledare. Detta kan följaktligen ha medfört en låg nor-

malförbrukning och därmed också mindre besparings-

potentialer.

Allmänt sett är det av yttersta vikt att i ett fort-

satt utredningsarbete grundligt undersöka de motiva-

tionella faktorernas betydelse och hur man på lämpli-

gaste Sätt skapar hög motivation. De nu erhållna resul-

taten ger ingen möjlighet till bedömning av varaktig-

heten i beteendeförändringarna respektive hur stora

körsättsförändringar förarna är beredda att acceptera

under överskådlig tid och hur detta är relaterat till

motivationella faktorer. Demonstrationen omfattade till

yttermera visso endast fyra förare som inte kan sägas

representera den svenska personbilsförarpOpulationen.

Något slumpmässigt val av försökspersoner förekom så-

ledes inte.

Vad beträffar de hjälpmedel som kom till användning

i demonstrationen kan inga slutsatser dras om vilken

information som varit mest värdefull för föraren och

medfört största bidraget till de noterade besparingar-

na. I den betingelse där hjälpmedel förekom hade förar-

na nämligen tillgång till såväl muntlig instruktion

som vakuummeter och flödesmätare samtidigt.

Sammanfattningsvis visar dock resultaten en entydig

trend, som gör det troligt att de tämligen väl avspeg-

lar möjliga besparingspotentialer. Sålunda är samtliga

förbrukningstal i betingelse 2 lägre än det lägsta

talet i betingelse 1. Samma relation gäller också

mellan betingelserna 3 och 2. Förbrukningen i betingel-

se 4 är också i samtliga fall högre än den högsta nor-

malförbrukningen.
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