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Bränslebesparande produkter för personbilar
- provning och utvärdering

av Olle Odsell

Statens Väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

De ökande bensinpriserna har på senare år medfört

ett allt större utbud av produkter som uppges med-

föra minskningar av bilars bränsleförbrukning. Ibland

utlovas i annonser bränslebesparingar på 10-20 %, me-

dan seriösa tester oftast visar betydligt mindre

eller i vissa fall obefintliga besparingar.

VTI har på uppdrag av Konsumentverket gjort en inven-

tering av bränslebesparande produkter på den svenska

marknaden. Produkterna kan indelas i olika grupper,

t ex tillbehör till motorns bränslesystem, tillbe-

hör för tändsystemet, motoroljor, oljetillsatser,

0 s v. För att exemplifiera vilka bränslebesparingar

som är möjliga att uppnå har prövningar utförts av

några produkter inom olika produktområden. Provning-

arna har genomförts som programmerad körning på lands-

väg med instrumenterade bilar, under noggrann kontroll

av väderförhållanden och bilarnas tekniska status.

Med ledning av VTIs prövningar, av liknande utländska

undersökningar samt teoretiska överväganden har be-

dömningar gjorts av olika produkters eventuella nytta.

Där så har varit möjligt har även enkla överslagsbe-

räkningar gjorts för att bedöma om produkterna kan

vara lönsamma för konsumenten.

Inga av de tillbehör till bränslesystemet som säljs

i Sverige, t ex vatteninblandningsutrustningar, luft-
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ventiler, bränsletrycksregulatorer och strypbrickor,

bedöms vara lönsamma. Bränsletrycksregulatorer kan

spara några procent bensin på vissa bilar, men det

är svårt att ange några generella värden eftersom be-

sparingarna kan variera på grund av förgasartyp och

förslitning hos förgasaren.

Elektroniska tändsystem medför inga nämnvärda bränsle-

besparingar om man jämför med ett väljusterat konven-

tionellt tändsystem. Brytarlösa elektroniska tändsys-

tem kan dock ge några procents genomsnittlig besparing

på grund av att de håller korrekt tändningsinställning

även mellan servicetillfällena. Olika typer av s k

tändförstärkare, d v 8 kondensatorer som monteras i

tändkablarna, bedöms inte vara lönsamma.

Många tändstiftstillverkare hävdar att byte av tänd-

stift kan medföra stora bränslebesparingar. Provningar

har dock visat att enbart byte av tändstift inte på-

verkar bränsleförbrukningen märkbart, såvida inte nå-

got eller några stift är i det närmaste helt ur funk-

tion. Tändstift är dock en förbrukningsartikel som

bör bytas enligt bilens serviceinstruktioner, bl a

för att undvika kallstartsvårigheter. Flera undersök-

ningar har visat att en service inklusive tändstifts-

byte samt tändnings- och förgasarjustering i allmän-

het medför sänkt bränsleförbrukning med 4-8 % direkt

efter justeringen.

Bland övriga motortillbehör som kan spara bensin kan

nämnas termostatstyrda kylfläktar och elektriska motor-

värmare. Termostatstyrd kylfläkt ger i blandad kör-

ning besparingar på omkring 2 %, men vinsten kan öka

till det dubbla vid kallstart och vid landsvägskörning.

Det krävs dock lång körsträcka innan bränslebespar-

ingarna uppväger inköpskostnaden. En elektrisk motor-

värmare kan minska bränsleförbrukningen vid kallstart

med O.1-0.2 1. Om värmaren kopplas till ett tidur kan
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man få en vinst på ca 20 öre per kallstart när elför-

brukningen räknats bort. Besparingen uppväger inte in-

köpskostnaden,men oftast motiveras inköpet av andra

skäl som t ex lättare kallstart, bättre komfort 0 s v.

Under den senaste tiden har flera oljebolag börjat

sälja syntetiska motoroljor som uppges medföra sänkt'

bränsleförbrukning. Vid VTIs provningar av två syn-

tetoljor erhölls besparingar på omkring 2 %, men

besparingarna kan bli någon procent högre vid kall-

start och under vintern då motorn har lägre oljetem-

peratur under längre perioder. Det finns också konven-

tionella mineraloljor med friktionsnedsättande till-

satser som kan ge bränslebesparingar på 2-3 % jämfört

med vanliga motoroljor. Dessa nya oljetyper är dyrare

än vanlig olja, men de kan vara lönsamma om de används

i motorer som inte har onormalt hög oljeförbrukning.

På tillbehörsmarknaden finns ett stort antal till-

satser av olika slag som ska blandas i motoroljan eller

bensinen och som ska medföra sänkt bränsleförbrukning.

VTI har provat en teflontillsats för motoroljan som

dock inte gav några nämnvärda bränslebesparingar. Ge-

mensamt för många av produkterna är att det är svårt

och tidsödande att genomföra provningar med dem, efter-

som tillverkarna ofta hävdar att man kan få olika re-

sultat med olika bilar, att det krävs viss inkörnings-

tid innan preparaten ger effekt 0 s v. VTIs bedömning

är dock att ingen av de i dag marknadsförda tillsatser-

na kan ge bränslebesparingar som uppväger dess inköps-

pris.
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Fuel Saving Products for Cars

- Test and Evaluation

by Olle Odsell

National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

The rising fuel prices in recent years have resulted

in a great variety of products that are marketed with

promises of reductions in fuel consumption of cars.

Sometimes fuel savings around 10-20 % are claimed,

but scientifically controlled tests often show

considerably smaller savings, - if any at all.

The National Swedish Road and Traffic Research Institue

(VTI) has been commissioned by the Swedish Consumers

Board to make an inventory of fuel saving products on

the Swedish market. The products can be divided into

different groups, for instance add-on devices for

the fuel system, add-on devices for the ignition

system, engine oils, oil-additives, etc. Attainable

fuel savings are exemplified in tests of some of the

products representing different groups. The tests

have been performed as "programmed" driving on the

road with instrumented cars, under close control of

weather conditions and the technical state of the

cars.

Based upon the performed tests, together with similar

foreign investigations and theoretical considerations,

judgements havebeen made regarding the potential

usefulness of different products. When possible, simple

cost-benefit calculations have been made.
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None of the add-on devices for the fuel system that are

sold in Sweden, for instance water metering devices,

air bleed valves, fuel pressure regulators and throttle

inserts, are judged to be cost-effective. Fuel pressure

regulators can save a few percent of fuel, but it is

difficult to present any general figures as the savings

can vary due to type of carburettor and wear of the

carburettor.

Electronic ignition systems do not produce any

mentionable fuel savings as compared to a well adjusted

conventional ignition system. Breakerless electronic

ignition systems can however give a fuel saving of a

few percent at an average, because they keep the correct

ignition timing also between services. Different

types of so called spark boosters, i.e. capacitors

which are connected to the ignition cables, are judged

not to be worth buying.

Many manufacturers of spark plugs claim that a change

to new plugs can give large fuel savings. However,

tests have shown that replacing the spark plugs only

does not affect the fuel consumption to any great

extent, except if one or more plugs are totally out

of function. Spark plugs are however components that

should be changed according to service instructions,

also in order to avoid problems during cold start.

Investigations have shown that a service including

replacement of spark plugs and adjustment of ignition

0\
°

timing and carburettor gives a fuel saving of 4-8

at an average, directly after the adjustment.

Among other engine accesories that can save some fuel,

can be mentioned thermostat controlled cooling fans

and electric engine heaters. A thermostat controlled

fan can give a fuel saving of about 2 6 in mixed

driving, but the saving can be doubled at cold start
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and during steady speeds on highways. However, it

takes a long driving distance before the fuel savings

balance the cost for the installation of the fan.

An electric engine heater can reduce the cold start

fuel consumption by O.1-O.2 litres. If the heater

is connected to a timer, it is in Sweden possible to

save about 0.20 Skr per cold start when the cost for

the electric energy is subtracted. The savings do not

pay the cost for the heater, but mostly the installation

of the heater is justified anyway for other reasons,

such as easier cold start, better comfort, etc.

During recent years many oil companies have started

to sell synthetic or other "fuel efficient" engine oils.

Tests made by VTI of two different synthetic oils

showed average savings of about 2 %, but the savings

can be somewhat larger at cold start and during the

winter season when the engine oil temperature is lower

for extended periods. There are also conventional

mineral oils with "friction modifiers" that can give

fuel savings of 2-3% compared with ordinary engine

oils. Synthetic and friction modified engine oils are

more expensive than ordinary oils, but they can be

cost-effective if they are.used in engines that do

not have excessive oil consumption.

On the car accessory market there are a lot of

different additives to be added to the engine oil or

to the gasoline, and which are claimed to reduce the

fuel consumption. VTI has tested a teflon-additive

for the engine oil, but it did not give any significant

fuel saving. A common feature of the additives is that

it is difficult and time consuming to perform tests

with them, as the manufacturers often claim that

different results can be obtained with different cars,

and that a certain running-in is needed before the

additives have any effect. VTIs judgement is however
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that none of the additives that are sold today can

give fuel

additive.

savings that will justify the cost of the

List of figures

 

Figure 1.

Figure

Figure

Figure 4.

Figure

Figure

Figure

Figure

Figure

Figure 10.

Examples of products that are marketed with

promises of fuel savings.

Test car with fuel flow meter, fuel tempe-

rature meter and tape recorder for driving

instructions.

Water metering devices CLEAN-AIR and

GASAVER.

Fuel pressure regulators FLO-RITE and MILES

MASTER.

Air bleed valve RECO.

Air bleed valve JET-BLAST.

Examples of advertisements for spark plugs.

Examples of engine oils that are claimed

to save fuel.

Examples of oil additives that are claimed

to save fuel.

Motored test friction versus speed; engine
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ALLMÄNT OM BRÄNSLEBESPARANDE PRODUKTER

I samband med de på senare år starkt ökande bränsle-

priserna har det på biltillbehörsmarknaden börjat säl-

jas allt fler produkter som uppges ha bränslebesparande

effekt. Ofta marknadsförs dessa med vidlyftiga löften

om besparingar på 10 - 20%, och man hänvisar då till

resultat uppnådda vid egna tester eller genom vittnes-

mål från "nöjda kunder". Det är dock sällan möjligt

att få fram testresultat från Opartiska instanser där

man utfört testerna på ett vetenskapligt godtagbart

sätt.

Konsumentverket får ofta förfrågningar om dessa typer

av produkter, och i vissa fall är det fråga om rena

anmälningar mot produkternao För att få en uppfattning

om vilka eventuella besparingar som är möjliga att

uppnå under realistiska förhållanden har konsumentver-

ket gett VTI i uppdrag att genomföra tester med några

av produkterna.

Ofta förekommer det flera fabrikat och utföranden av

produkter med samma grundprincip för bränslebesparing,

Därför har produkterna inordnats i grupper alltefter

princip och sedan har en eller två produkter i varje

grupp testats för att exemplifiera eventuella bespar-

ingar.

Bilindustrin över hela världen är idag hårt pressad

av både lagar och frivilliga överenskommelser om att

sänka bränsleförbrukningen på sina bilar. Därför ska

man inte vänta sig några underverk med de produkter

som säljs med löften om bränslebesparingar. Skulle

det finnas något som gav en omedelbar besparing på

t ex 10% utan några nackdelar, skulle bilfabrikanterna

genast förse sina bilar med detta. Det hindrar dock

inte att det kan finnas utrymme för innovationer, eller

att det kan finnas produkter som ger vissa besparingar
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men till för höga kostnader för bilfabrikanten. Exem-

pel på detta kan vara termostatstyrda kylfläktar eller

syntetiska smörjoljor, vilket närmare redovisas senare

i rapporten.

På personbilar av 1976 års modell eller senare och som

omfattas av avgasreningsbestämmelserna får man inte

göra något ingrepp i motorn som kan påverka avgasut-

släppen. Det är alltså i princip förbjudet att göra

några ändringar i exempelvis motorns bränsle- eller

tändsystem. Detta upplyser sällan fabrikanterna av

motortillbehör om,.och man kan exempelvis i samband

med kontrollbesiktning bli ålagd att ta bort ett mon-

terat motortillbehör. Bestämmelserna innebär ett visst

hinder för att dåliga produkter monteras i bilar, men

det innebär tyvärr också ett hinder för produkter som

med stor sannolikhet kan medföra en förbättring av

motorerna. Som exempel på detta kan nämnas elektroniska

tändsystem. Dessa problem med bestämmelserna behandlas

för närvarande i den statliga Typbesiktningsutredningen.

MÄTNING AV BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Mätningar av de relativt små förändringar i bränsle-

förbrukning som kan erhållas genom tillbehör eller till-

satser till befintliga bilar är mycket svåra att ut-

föra på ett tillförlitligt sätt. Omgivande faktorer

som exempelvis Vind, lufttemperatur, väglag, körsätt

och motorns kondition kan var för sigha större be-

tydelse för bränsleförbrukningen än inverkan av den

produkt som man avser att mäta. Eftersom det inte går

att hålla noggrann kontroll på dessa faktorer för bi-

lar som går i normal trafik, är s k "före-efter" tes-

ter, som t ex enskilda bilägare och tidningar gör med

enstaka fordon, av mycket tveksamt värde. Om man ska

göra meningsfulla mätningar på fordon i trafik måste

man jämföra ett stort antal bilar som körs under längre
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perioder under jämförbara yttre förhållanden, och se-

dan behandla resultaten statistiskt. Detta är bara

möjligt för stora vagnparksägare som t ex posten eller

televerket, och det tar relativt lång tid att få fram

resultat.

För att på ett tillförlitligt sätt kunna mäta bränsle-

förbrukning på fordon som körs på väg måste man hålla

noggrann kontroll över körsätt, hastigheter, väderleks-

förhållanden och bilens kondition. För att i möjligaste

mån eliminera inverkan av dessa faktorer måste mätning-

arna upprepas flera gånger, och körningarna bör göras

på avstängd provbana eller på väg under lågtrafikför-

hållanden. Om mätningar görs i väsentligt varierande

lufttemperaturer kan det också vara nödvändigt att

kompensera testresultaten med avseende på temperaturen.

För detta finns standardiserade korrektionsfaktorer

uppställda av bl a SAE (Society of Automotive Engineers).

Genom dessa åtgärder går det att utföra bränsleförbruk-

ningsmätningar på väg med ganska god noggrannhet.

En tredje möjlighet är att rent laboratoriemässigt

mäta bränsleförbrukning vid körning på chassidynamometer

eller i motorprovbänk. Detta ger möjlighet till repeter-

bara mätningar med god noggrannhet, man man har svårig-

heter att efterlikna verkliga förhållanden när det

gäller t ex belastningar och kylning av motorn. Det

kräver också tillgång till relativt omfattande labora-

torieutrustning.

METOD VID VTIS BRÄNSLEFÖRBRUKNINGSMÄTNINGAR

VTIs mätningar av bränsleförbrukning utförs genom kör-

ning på väg med två bilar, under så noggrann kontroll

som möjligt av väderleksförhållanden, körsätt och

bilarnas kondition. Körningar utförs endast i torrt
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väglag och vid en medelvindstyrka av högst 4 m/s. Kör-

ningen görs på en uppmätt sammanhängande asfalterad

vägsträcka under lågtrafiktid, för att minimera stör-

ningar från övrig trafik. Den sträcka som huvudsak-

ligen används är totalt 53.1 km lång och omfattar

18.9 km stadskörning (simulerad genom ett stort antal

inlagda stopp och tomgångsperioder), 21.7 km blandad

landsvägskörning samt 12.5 km körning på motorväg med

90 km/h konstant fart. Alla delsträckor körs i båda

riktningarna och bränsleförbrukningen mäts för varje

delsträcka med en flödesmätare med i 0,5% noggrannhet.

Hela körförloppet styrs genom ett körprogram som finns

intalat på bandspelare i bilarna och som ger förarna

instruktioner om hastigheter, växlingspunkter och när

kontrollpunkter längs vägen ska passeras. Före utkör-

ning på mätsträckan kontrolleras ringtryck, bilarna

varmkörs och tankas fulla. Under provningsperioden

kontrolleras med jämna mellanrum tändningsinställning,

förgasarinställning (CO-halt) och oljenivå.

Vid varje körning körs de två bilarna i par där den

ena bilen utgör provfordon och den andra är kontroll-

fordon. I båda bilarna finns samma körprogram inspelat

men bandspelarna startas med 5 sekunders mellanrum,

vilket innebär att bilarna körs med ett inbördes av-

stånd av 50-150 meter. Varje provning av en produkt

omfattar först minst tre körningar med båda bilarna i

originalutförande. Sedan görs ytterligare minst tre

körningar efter att den ena bilen utrustats med den

produkt som provas. Genom att jämföra förändringen i

bränsleförbrukning hos provfordonet med den eventuella

ändringen av bränsleförbrukningen hos kontrollfordonet,

kan produktens inverkan på bränsleförbrukningen anges

med relativt god noggrannhet. Med några produkter har

även kompletterande provningar utförts beträffande

kallstartförbrukning, avgasutsläpp och motoreffekt.
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Figur 1 Exempel på produkterlöfte om
som marknadsförs medbränslebesparingar

Figur 2

  

 



Trots de stora ansträngningarna att hålla omgivande

faktorer under kontroll så kan man få avvikelser upp

till 4% mellan enskilda körningar p g a olika vindför-

hållanden och det kvarvarande lilla utrymmet för indi-

viduell behandling av gaspedal och koppling av olika

förare. Mätmetoden är dock så känslig att exempelvis

våt vägbana genast avspeglar sig i form av några pro-

cents högre bränsleförbrukning. Studier av varians och

standardavvikelser för det stora antalet utförda kör-

ningar ger att totalförbrukningens medelvärde har en

noggrannhet av i 1% om minst tre likadana körningar

utförts.

RESULTAT

Allmänt

Provningarna har utförts med endast ett fåtal bilar,

huvudsakligen Volvo 244/245 och Saab 99. Bränslebespar-

ingarna kan bli olika med andra bilar och de kan även

variera mellan olika exemplar av samma biltyp. De re-

dovisade resultaten kan därför inte gälla som gene-

rella Värden för hela bilparken, men de kan ge en god

uppfattning om storleksordningen på de möjliga bespar-

ingarna.

I redovisningen har de olika produkterna delats in i

följande fyra huvudgrupper:

Tillbehör för bränslesystemet

Tillbehör för tändsystemet

Övriga motortillbehör

Smörjmedel och tillsatser

I denna redovisning tas endast upp produkter som syf-

tar till att förbättra motorns verkningsgrad, dvs som

ska ge mer nyttigt arbete ur varje liter bensin. Pro-

dukter som påverkar fordonets rull- eller luftmotstånd,
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exempelvis däck och spoilers, tas inte upp i detta

sammanhang. För en mer översiktlig redovisning av vilka

möjligheter som finns att påverka fordons totala bräns-

leförbrukning hänvisas till VTI Rapport 157 (1978).

Tillbehör för bränslesystemet

êEEêEâ§s§_§§§_y§§§k§E;lläêäêsl_§ill_igêgggigg§lgâäea

Provning har utförts av en apparat som säljs under

namnet CLEAN-AIR, till en kostnad av ca 600 kr inklu-

sive montering. Apparaten består av en behållare som

fylls till hälften (ca 1 l)

skyddstillsats.

slang via ett munstycke till motorns insugningsrör.

med vatten och en rost-

Från behållarens lock kopplas en

Från behållarens botten kOpplas en slang som står i

förbindelse med ytterluften. Principen är alltså att

luften bubblar

upp genom vätskan och fuktad luft ovanför vätskeytan

luft sugs in genom den senare slangen,

ska sugas in till insugningsröret. Apparaten ska en-

20%

jämnare gång och renare avgaser. Dessa

ligt reklamen spara 10 - bränsle, ge högre motor-

prestanda,

effekter förklaras av att motorn får ett tillskott av

fuktig luft som ska förbättra förbränning och verknings-

grad.

En studie av de teoretiska och praktiska förutsättning-

arna för apparatens funktion ger följande. Areaför-

hållandet mellan slangmunstycket från apparaten ø 1.61mn

och förgasarens insugningshål ca ø 40 mm är ca 1:625.

Detta innebär att något nämnvärt lufttillskott kan

komma från apparaten endast då gasspjället är i det

närmaste helt stängt, dvs bara då motorn går på tom-

gång eller vid mycket lätt gaspådrag. Detta bekräftas

av att man kan höra att det slutar bubblaluft genom

behållaren vid gaspådrag. Detta innebär också att appa-
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raten i sig inte kan påverka segdragningsförmågan eller

tOppeffekten hos motorn, vilket bekräftas vid mätning-

ar av motoreffekten som utförts med VTIs provbil på

chassidynamometer.

Enligt fabrikanten räcker 0.5 l vätska för 250 - 300

mils körning. Med utgångspunkt från att 0.5 l vatten

tillsätts under 250 mil kan en beräkning göras av hur

mycket detta påverkar insugningsluftens fuktighet för

en medelstor bil som antas ha en bensinförbrukning av

1 l/lO km i genomsnitt. Beräkningarna visar att om man

exempelvis antar en normal relativ luftfuktighet på

60% så ökas denna till 61.3% vid lufttemperaturen +20°c

och till 62.9% vid lufttemperaturen iOOC. Enligt tidi-

gare resonemang så fördelar sig dock luftfuktighets-

ökningen så att den största delen blir vid tomgång,

men tillskottet är ändå försumbart. Den relativa luft-

fuktigheten varierar betydligt mer från dag till dag

p g a variationer i väderleken.

Provningen av CLEAN-AIR utfördes med en Volvo 244 av

1977 års modell. Före provningens början gjordes full-

service på bilen omfattande bl a oljebyte, kompressions-

prov, förgasarjustering och tändningsjustering. I sam-

band med monteringen av CLEAN-AIR kontrollerades ånyo

att CO-halt och tändtidpunkt låg inom de värden som

specificeras för bilen. Installation av apparaten gjor-

des av försäljaren själv på verkstad i Västerås, och

förgasaren efterjusterades samtidigt med hjälp av CO-HC

mätinstrument.

Bilens bränsleförbrukning mättes dels med bilen i ori-

ginalutförande före monteringen, dels med CLEAN-AIR

inkopplad, dels efter det att anordningen åter kopplats

bort. Under samtliga mätningar kördes en Saab 99 av

1973 års modell i originalutförande parallellt med

provfordonet. Medelvärden och standardavvikelser för
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samtliga körningar blev enligt nedan:

 
 

 

 

Bränsleförbrukning (l/lO km)

utförande Volvo 244 utförande Saab 99

.. + _, +
original 1.050-0.005 original 0.924-0.007

CLEAN-AIR 1.042i0.004 original 0.917i0.005

förändring -O.8% förändring -O.8%

  

   

 

 

Direkt före och efter montering av CLEAN-AIR genomfördes

också mätningar av avgasutsläpp och bränsleförbrukning

genom provning på chassidynamometer hos AB Svensk Bil-

provning (ASB). Provningen gjordes med samma metod som

används vid certifiering och efterkontroll av bilars

avgasemissioner. Före monteringen hade bilen värden

som låg mycket nära medelvärdena för de 26 st bilar av

samma typ och årsmodell som ASB tidigare kontrollerat

(ASB teknisk rapport nr 810). Detta innebär att VTIs

provbil kan sägas vara representativ för biltypen och

ej behäftad med något fel.

Efter monteringen av CLEAN-AIR sjönk CO-halten med ca

20%, HC-halten med 10% och NOx-halten var oförändrad.

För att kontrollera om förändringen berodde på anslut-

ningen av vattenbehållaren eller på förgasarjustering-

en kopplades behållaren bort, hålet i insugningsröret

pluggades och ytterligare prov utfördes. Då erhölls

i stort sett oförändrade värden förutom HC-halten som

minskade ytterligare något. Bränsleförbrukningen på-

verkades inte av anslutningen av anordningen.

Slutsatsen av de utförda proven vid VTI och ASB är att

anslutningen av vattenbehållaren i sig inte nämnvärt

påverkar bränsleförbrukning eller avgasemissioner.

Detta har visats både teoretiskt och praktiskt. Där-
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emot kan lägre bränsleförbrukning och renare avgaser

uppnås genom den noggranna förgasar- och tändnings-

justering som görs i samband med monteringen, om bi-

len innan dess inte är optimalt justerad. Det är för-

modligen denna effekt som avspeglas i de testresultat

och brev från "nöjda kunder" som tillverkaren använ-

der sig av i sin marknadsföring.

En anordning kallad MELLAMIX med samma funktionsprin-

cip som CLEAN-AIR provades grundligt av postverket

under 1978. Man monterade MELLAMIX i 41 st bensindriv-

na och 20 st dieseldrivna fordon, och dessa kördes

under ett halvår sammanlagt ca 85 000 mil. Bränsle-

förbrukningen under provperioden jämfördes med samma

bilars förbrukning under samma period föregående år.

Man kunde inte konstatera någon mätbar förändring av

bränsleförbrukningen varför man drog slutsatsen att

apparaten var i stort sett verkningslös.

Ytterligare en anordning med likartad funktion säljs

under namnet GASAVER. I vätskebehållaren på denna ska

dock användas en speciell vätska som uppges innehålla

platina. Detta ämne ska fungera som en katalysator

vid förbränningen och ska enligt reklamen medföra

renare avgaser och lO-20% lägre bränsleförbrukning.

VTI beställde en analys av vätskan och den visade sig

innehålla ett vattenlösligt platinasalt i låg koncent-

ration. Man måste ändå vara mycket tveksam till appa-

ratens funktion eftersomtillförselhålet ifrån be-

hållaren är mikroskopiskt litet (någon tiondels mm i

diameter), så att den tillförda mängden fuktad luft

blir i det närmaste helt försumbar. Enligt tillverka-

ren räcker 3 dl vätska i 800 mil, vilket ger ett bland-

ningsförhållande på ca 1 del vätska på 2500 delar ben-

sin eller 1 del vätska på 35 000 delar luft. Dessutom

gäller samma förhållande som för CLEAN-AIR och MELLA-

MIX, att någon tillförsel av luft från behållaren bara

kan ske vid tomgång eller lätt gaspådrag.
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Figur 3 Vätsketillförselanordningar CLEAN-AIR

och GASAVER

 
Figur 4 Bränsletrycksregulatorer FLO-RITE och

MILES MASTER
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årêaêlsääyskêrsgglêfeäer

En bränsletrycksregulator är en anordning som anslu-

tes till bensinslangen mellan bränslepump och förga-

sare. I regulatorn finns ett membran och en backventil

som utjämnar tryckvariationer från bränslepumpen så

att bränslet tillförs förgasaren under konstant tryck.

Regulatorer finns av flera fabrikat och de kostar ca

100-200 kronor.

RITE garanteras en bränslebesparing på minst 10 6,

I reklamen för ett av fabrikaten FLO-

me-

dan man i reklamen för andra fabrikat t ex PETROL

KING, FILTER KING och MILES MASTER anger möjliga be-

sparingar på 5-10 %.

Intressant att notera är att generalagenten för PETROL-

KING och FILTER KING avråder från montage av regula-

tor på bilar med förgasare av typ SU och Zenith-Strom-

berg. Dessa förgasare har ett bränslemunstycke med

variabel area med hjälp av en konisk nål, och på

denna typ av förgasare är en tryckregulator teoretiskt

sett verkningslös. Om detta ges ingen upplysning vid

marknadsföring av exempelvis FLO-RITE, utan man garan-

Oterar även för dessa bilar 10 6 bränslebesparing. För-

gasare av typ SU och Zenith-Stromberg finns på de

flesta Volvo 140-240,

Vilket innebär en stor del av den svenska bilparken.

Saab 99 och engelska bilar,

Regulatorer kan heller inte monteras på bilar med

bränsleinsprutning.

Alla de provbilar som stod till VTIs förfogande under

testperioden var utrustade med förgasare av typ SU

eller Zenith-Stromberg. För att kontrollera att teori

och praktik stämde gjordes ändå tester med FLO-RITE

på en Volvo 244 av 1977 års modell. Regulatorn monte-

rades och justerades enligt anvisningarna från fabri-

kanten. Som kontrollfordon kördes en Saab 99 parallellt

med Volvon. Medelvärden och standardavvikelser för två
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körningar med vardera utförandet blev enligt nedan:

 

  

 

 

Bränsleförbrukning (l/lO km)

utförande Volvo 244 utförande Saab 99

original x 1.046i0.003 original 0.925i0.003

FLO-RITE 1.034i0.003 original 0.926i0.002

förändring - l.l% förändring + O.l%

 

  

   

 

Den uppmätta minskningen av bränsleförbrukningen på

ca 1% är inte statistiskt signifikant och förändringen

ligger alltså inom mätnoggrannheten.

Vid tester av bränsletrycksregulatorer i bl a Danmark

och Finland har man fått varierande resultat medolika

bilar, alltifrån oförändrad bränsleförbrukning till

flera procents besparing. De möjliga besparingarna

tycks bero på typ av förgasare, på flottörventilens

förslitningsgrad osv, varför det är svårt att ange

något generellt värde.

Slutsatsen blir att för en stor del av den svenska bil-

parken, som har motorer med bränsleinsprutning eller

förgasare av typ SU och Zenith-Stromberg, är bränsle-

trycksregulatorer verkningslösa. För övriga bensin-

drivna bilar kan besparingar på några procent erhållas

men det går inte att garantera något procenttal. Regu-

latorerna torde ha sina största fördelar i flerförgasar-

anläggningar.
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QYEÅSE

Bland Övriga tillbehör till bränslesystemet kan märkas

olika slag av luftventiler och olika typer av brickor

eller strypningar som monteras i insugningsröret. Några

tester av dessa produkter har inte utförts vid VTI, men

här ska ändå deras funktion behandlas kortfattat.

På den svenska marknaden har på senare år sålts en

luftventil med namnet JET-BLAST och en ventil med

luftfilter kallad RECO AVGASRENARE. JET-BLAST monteras

i en slang som står i förbindelse med insugningsröret

(t ex slangen till bromsservot), och ska släppa in extra

luft vid gaspådrag genom en ventil som påverkas av

undertrycket i insugningsröret. RECO har en reglerbar

strypventil som släpper in extra luft vid alla drifts-

förhållanden.

Båda apparaterna kan i sin funktion liknas vid en luft-

läcka på insugningsröret och medför alltså en magrare

bränsle/luftblandning. De skulle kunna spara bensin

om bilen före montering har felinställd förgasare med

för fet blandning. Om apparaterna monteras på en motor

med riktigt justerad förgasare erhålls emellertid för

mager blandning, vilket kan leda till ryckig gång och

i värsta fall motorskador. Luftventilerna sätter

alltså förgasarens normala avstämning ur funktion, och

de fungerar i princip likadant som de tidigare nämnda

utrustninarna CLEAN-AIR och MELLAMIX, sånär som på

vattenbehållaren.

Under många år har det på tillbehörsmarknaden funnits

olika brickor, hylsor och "fläkthjul" som ska monteras

mellan förgasare och insugningsrör för att ge effek-

tivare bränsleblandning. Man har vid tester i Vissa

fall kunna påvisa mindre bränslebesparingar, men man

har samtidigt fått en minskad motoreffekt p g a att

apparaterna utgör en strypning i insugningsröret.
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Generellt kan sägas att biltillverkaren har optimerat

förgasare och insugningsrör för att uppnå bästa möjliga

bränsleförbrukning och avgasemissioner under alla kör-

förhållanden, och det är inte att rekommendera att

frångå denna avstämning genom att montera luftventiler,

strypningar eller andra anordningar i bränslesystemet.

 

Figur 5 Luftventil RECO

 

Figur 6 Luftventil JET-BLAST
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Tillbehör för tändsystemet

 

El§EEEQEl§Eê_E§BQ§Y§E§E

Elektroniska tändsystem har funnits på tillbehörsmark-

naden i ett tiotal år, och det börjar bli allt van-

ligare som standardutrustning på nya bilar. Beteck-

ningen "elektroniskt tändsystem" kan dock vara vilse-

ledande eftersom det finns system med mycket olika

uppbyggnad och funktion som utnyttjar elektronik i

olika hög grad. Man kan urskilja tre huvudtyper av

elektroniska tändsystem.

Den enklaste typen utnyttjar det befintliga tändsys-

temets komponenter, men man köpplar in en förstärkare

mellan tändspole och brytarkontakter. Systemen kallas

ofta även transistortändning eller kondensatortänd-

ning och de kostar 200-500 kronor.

En något mer utvecklad typ av system är de brytarlösa

elektroniska tändsystemen, där brytarkontakterna i

tändfördelaren ersätts med detaljer för induktiv eller

Optisk styrning av tändtidpunkten. Dessa system kos-

tar som tillbehör 400-600 kronor, men finns även som

standardutrustning i ett flertal bilar, främst på

USA-marknaden.

I den mest avancerade typen av elektroniskt tändsys-

tem har man även tagit bort den mekaniska varvtals-

och undertrycksregleringen av tändtidpunkten i tänd-

fördelaren och ersatt den med helt elektronisk styr-

ning av tändtidpunkten. Dessa system finns ännu ej på

tillbehörsmarknaden men de börjar användas som stan-

dardutrustning på en del nya bilar.

Några tester av elektroniska tändsystem har inte ut-

förts vid VTI, men det har i utlandet genomförts
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många omfattande tester. Generellt kan sägas att till-

behörssystemen inte ger någon märkbar minskning av

bränsleförbrukningen när man jämför med ett perfekt

inställt originalsystem. Däremot har de brytarlösa

systemen den fördelen att de håller tändinställningen

konstant oavsett körsträcka, och de kan därför ge

några procents bränslebesparing. Underhållsfriheten

är en av anledningarna till att bilar på USA-markna-

den ofta har brytarlösa tändsystem, eftersom bilarna

där måste uppfylla avgasreningskraven även under hela

tiden mellan servicetillfällena.

Alla elektroniska system kan i allmänhet ge en kraf-

och detta

kan teoretiskt ge möjlighet till att köra motorn på

tigare gnista än konventionella system,

en magrare bränsleblandning. Till de marknadsförda

tillbehörssystemen finns det dock inga anvisningar

om hur man ska kunna justera förgasaren för att upp-

nå detta, och det är knappast heller att rekommendera.

Med den mest avancerade typen av tändsystem finns

det dock goda möjligheter att optimera tändtidpunkt

och bränsleblandning för att uppnå låg bränsleför-

brukning, men det är bara möjligt på fabriksmontera-

de system.

EäâéâêäåEääEêEê

Med löften om minskad bränsleförbrukning och ökad

motoreffekt säljs på tillbehörsmarknaden flera fab-

rikat av s k tändförstärkare. Dessa består oftast av

kondensatorer som kopplas i serie med tändkablarna.

Teoretiskt kan man på detta sätt erhålla en krafti-

gare gnista vid tändstiftet, och man skulle därmed

kunna använda en något magrare bränsleblandning. I

praktiken torde det dock vara omöjligt att uppnå någ-

ra mätbara ändringar i förbrukning eller effekt, och

det kan inte anses vara lönsamt att betala ca 100 kro-

nor för dessa mycket enkla komponenter.
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Tändstift

Många tändstiftstillverkare använder förbättrad bräns-

leekonomi som ett argument vid marknadsföring av sina

produkter, (se figur 7). I vissa fall utlovas bränsle-

\Obesparingar på upp till 20 0 vid byte till nya tänd-

stift.

Tändstift är utan tvekan en förbrukningsartikel som

ska bytas med de intervaller som bilfabrikanten anger.

En underhållsservice innefattar dock inte bara byte

av tändstift, utan även översyn eller byte av bry-

förgasarjustering,tarspetsar, tändningsinställning,

m m. Bränsleförbukningen minskar oftast efter en så-

dan service, och flera utförda undersökningar i

Sverige, i övriga Norden samt i USA anger genomsnitt-

liga bränsleförbrukningsminskningar på 4-8 % direkt

efter service. Det är emellertid svårt att avgöra

hur stor del av minskningen som varje enskild åtgärd

står för.

För att få en uppfattning om hur mycket olika åtgär-

der på tändsystemet påverkarbränsleförbrukningen

gjordes några provningar med VTIs Volvo 244 och

Saab 99.

gamla tändstift mot nya och dels inverkan av felin-

Dels provades inverkan av att endast byta

ställd tändning.

VTI RAPPORT 211



19
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Figur 7 Exempel på reklam för tändstift
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Vid tändstiftsproven kördes Volvon och Saaben i par,

och vid varje körning satt det nya stift i den ena

bilen och begagnade stift i den andra bilen. Efter-

som båda bilarna använder stift med samma värmetal

och utförande, kunde stiften skiftas mellan bilarna

före varje körning. De nya tändstiften var av fabrikat

Champion och justerades till korrekt elektrodavstånd

0.7 mm. De begagnade stiften var av fabrikat NGK och

hade körts i en Saab 99 i 3 000 mil. På dessa stift

gjordes ingen justering utan de användes med elektrod-

avstånd mellan O.85-O.90 mm. (Stiftens fabrikat torde

inte ha någon betydelse i detta sammanhang utan redo-

visas bara för ordningens skull).

Medelvärdena av fyra körningar blev enligt nedan:

  

 

  

Bränsleförbrukning (1/10 km)

Körning utförande Volvo 244 utförande Saab 99

2 + 3 beg stift 1.070 nya stift 0.950

1 + 4 nya stift 1.049 beg stift 0.943

förändring - 2.0 % förändring - 0.7 %

      

Förändringarna är små och antalet körningar är för

litet för att skillnaderna ska vara statistiskt signi-

fikanta. Om man ändå försöker sig på en tolkning av

resultatet så måste man ta hänsyn till att körningarna

1 och 4 gjordes under gynnsammare vindförhållanden

(0-2 m/s) (2.5-3 m/s). Detta

kan förklara varför Saaben hade lägre förbrukning med

än körningarna 2 och 3

begagnade stift än med nya. Om man antar att de olika

vindförhållandena skulle ha gett en skillnad på 1.3 %

mellan körning 2 + 3 och 1 + 4 med oförändrade fordon,

skulle bytet från gamla till nya stift medföra en

bränslebesparing på ca 0.6 % med båda bilarna. Detta
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är dock en teoretisk uppskattning utifrån mätvärdena,

och slutsatsen blir att bytet av tändstift hade en

försumbar inverkan på bränsleförbrukningen.

Resultaten ska dock inte tolkas så att det är onödigt

att byta tändstift. Endast tvåbilar provades, och olika

motorer kan slita tändstiften olika mycket. Slitna

stift kan också ge problem vid exempelvis kallstart.

Provningarna visar dock att det är orealistiskt att

förvänta sig några nämnvärda bränslebesparingar genom

att endast byta tändstift. Vinster på 20 %, som ibland

anges i reklamen, kan bara uppnås om ett eller flera

tändstift är helt ur funktion, och det torde bilägaren

snart märka på grund av bortfall av motoreffekt.

Ett par körningar gjordes också då endast tändnings-

inställningen ändrades till senare tändning, vilket

är den normala förändringen mellan servicetillfällena.

Med tändtidpunkten 15O senare än nominellt på Volvo

244zan erhölls en ökning av bränsleförbrukningen med

ca 8 %. Med tändningen ställd 8O senare än nominellt

på Saab 99:an erhölls en ökning av förbrukningen med

ca 2 %. Även dessa resultat tyder på att det snarare

är andra åtgärder än byte av tändstift som medför

minskad bränsleförbrukning efter service.

Övriga motortillbehör

I§EEQ§2ê2§EYE§_EYl§l§EE

Vid de flesta körförhållanden på landsväg och i stads-

trafik ger fartvinden tillräcklig kylning av motorn.

Det är ofta bara i kökörning, vid tomgång och ibland

vid körning med släpvagn som kylfläkten behövs för att

leverera extra kylluft. Om fläkten är fast förbunden

med motorn kommer den därför för det mesta att arbeta

För en medel-i onödan, och förbruka onödig energi.
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stor motor uppgår kylfläktens energiförbrukning till

1-2 kW (ca 1.5-3 Hk) vid normal körning och ca 4 kW

(ca 5 Hk) vid körning med max motorvarvtal.

Alltfler bilar standardutrustas med termostatstyrd

kylfläkt som bara arbetar när den behövs. Fläktarna

finns av två typer, - den ena där fläkthjulet är för-

bundet med motorn via en termostatstyrd koppling, och

den andra där fläkten drivs av en separat elektrisk

motor. Det är främst den senare typen som finns på

tillbehörsmarknaden, och monteringssatserna kostar

ca 400-500 kronor.

Av VTIs provbilar så är Saab 99:an standardutrustad

med elektrisk termostatstyrd kylfläkt medan Volvo

244zan har en konventionell fläkt fast förbunden

med motorn. Under den 85 km långa provsträckan har

kunnat noteras att Saabens fläkt inte behöver träda i

funktion någon gång, utan fartvinden räcker till för

kylning. För att få reda på hur mycket Volvons bräns-

leförbrukning skulle kunna minska med en termostat-

styrd fläkt togs den konventionella fläkten bort och

två körningar gjordes med vardera utförandet. Saaben

kördes hela tiden parallellt i oförändrat skick för

jämförelse. Resultaten blev enligt nedan:

     

Bränsleförbrukning (l/10 km)

utförande Volvo 244 utförande Saab 99

original 1.032i0.002 original 0.912i0.003

utan fläkt 1.014i0.003 original 0.914i0.004

förändring - 1.7 % ' förändring + 0.2 %

 

   

 

OResultaten visar att Volvon drog i genomsnitt ca 2 6

mindre bensin utan fläkt. Man kan dock förvänta sig
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att besparingarna blir större vid landsvägskörning än

vid stadskörning. Detta visar sig också i resultaten

när man studerar förbrukningen för de olika delsträc-

korna. Under stadskörningsdelen var förbrukningen 1.3

06 lägre, under blandad landsvägskörning 1.7 % lägre,

och under 90 km/h konstant fart 3.8 % lägre.

Utländska undersökningar har redovisat besparingar

på omkring 5 % med termostatstyrd kylfläkt, men resul-

taten kan variera beroende på biltyp och körförhållan-

den. Med en antagen genomsnittlig besparing på 2-3 %

krävs det körsträckor på 8 000-10 000 mil innan en

installation av termostatstyrd kylfläkt som tillbe-

hör har betalat sig.

Els5252§5_992952ê29ê52

Vid kallstart åtgår det i sommartemperaturer 0.1-O.2 l

bensin för att värma upp motorn till drifttemperatur

ca + 8OOC. Vid utetemperaturer omkring -2OOC stiger

denna merförbrukning till ca 0.5 l bensin. Genom att

före start värma upp kylvattnet.med en elektrisk mo-

torvärmare kan man reducera denna merförbrukning med

0.1-0.2 l.

VTI Rapport 190) visar att om man begränsar värmarens

Undersökningar som utförts vid VTI (se

inkopplingstid till 1-3 timmar före start kan man göra

en nettovinst på ca 20 öre per start, när kostnaden

för elenergin har räknats av. Detta betalar knappast

installationen av värmaren (200-400 kronor), men of-

tast så motiveras motorvärmaren av andra skäl,som t ex

bättre komfort eller lättare kallstarter, och då

kommer bränslebesparingen som en extra bonus.

BQêEåElEE-§YSê§§Y§E§E

En tillverkare av rostfria avgassystem (Gränges-Nyby

i Torshälla) hade vid egna prov fått indikationer på

VTI RAPPORT 211



24

att det rostfria systemet medförde 7-10 % lägre bräns-

leförbrukning jämfört med ett konventionellt avgassys-

tem. Mätmetoden som man använt var dock behäftad med

flera osäkra faktorer varför man önskade få en säkra-

re jämförande provning utförd. Eftersom Konsumentver-

ket har prOpagerat för rostfria avgassystem på grund

av deras längre livslängd var man intresserad av att

undersöka om de dessutom medförde någon energibespa-

ring. Därför medtogs detta i VTIs testprogram, även om

avgassystem av standardtyp knappast kan räknas till

de bränslebesparande produkterna.

Det var svårt att hitta någon teoretisk förklaring

till varför ett rostfritt avgassystem skulle medföra

några bränslebesparingar jämfört med ett likadant kon-

ventionellt system. De praktiska provningarna visade

heller ingen skillnad i bränsleförbrukning. De tem-

peraturkorrigerade medelvärdena av fem körningar med

konventionellt system och fyra körningar med rost-

fritt system på Volvon blev enligt nedan:

 

utförande bränsleförbrukning (l/1O km)
avgassystem Volvo 244

 

original 1.026i0.002

rostfritt 1.026:0.004

    

Även Saaben utrustades med rostfritt avgassystem, men

bara en körning kunde göras innanvinterväglag in-

trädde. Bränsleförbrukningen ändrades dock inte

märkbart heller med denna bil jämfört med original-

systemet. Trots att rostfritt avgassystem alltså inte

medförde några bränslebesparingar så är de på grund

av sin långa livslängd fördelaktiga ur konsumentsyn-

punkt om de monteras på bilar som förväntas ha minst

några år kvar av sin livslängd.

VTI RAPPORT 211



25

§3ê:§-9_m§3i9

På tillbehörsmarknaden har det under några år funnits

en anordning kallad START O MATIC. Denna består i hu-

vudsak av ett kretskort, ett par kablar och en kontakt

som kan monteras på gaspedalen eller i växelspaken.

Med hjälp av anordningen kan man enkelt stoppa och

starta motorn vid t ex stopp i köer och vid trafikljus.

Idén med produkten är att man ska spara in bränsleför-

brukningen vid tomgång, och tillverkaren uppger be_

sparingar på upp till 30 % i stadstrafik.

En liknande anordning har funnits under flera år i

Japan, - främst för att minska avgasutsläppen vid

kökörning i de japanska storstäderna. Även några ex-

perimentbilar från bl a VW har varit utrustade med

liknande anordningar, om än något mer sofistikerade.

Vid kökörning i storstäder kan det tänkas att det går

att spara lite bensin genom att stänga av motorn, men

man ska ingalunda förvänta sig några besparingar på

30 %. En bilmotor förbrukar på tomgång 0.8-1.5 liter

per timme beroende på storlek. Begränsade försök har

visat att man vid körning i tät stadstrafik kan komma

upp i medelförbrukningar på 4-5 liter per timme. Om

man antar att det maximalt går att eliminera 10 minu-

ters tomgångskörning per timme så blir besparingen

ca 0.2 1, d v 5 4-5 %.

till att startmotorn kräver energi för att starta mo-

Då har dock inte tagits hänsyn

torn efter varje stopp. Det krävs minst 100 timmars

eliminerad tomgångskörning för att spara in de ca 300

kronor som START O MATIC kostar, vilket gör att anord-

ningen knappast är lönsam.
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Smörjmedel och tillsatser

 

âllmäQE

Under de senaste åren har allt fler oljebolag och fri-

stående företag börjat sälja oljor och tillsatser som

ska medföra bränslebesparingar 1 fordon. Eftersom det

väntas att i stort sett alla oljebolag kommer att mark-

nadsföra dessa nya "bränslesparande" oljor inom en snar

framtid, och eftersom inverkan av olika tillsatser har

diskuterats livligt i Sverige, kommer dessa produkter

att här behandlas ganska utförligt.

Många storaoljebolag utlovar bränslebesparingar på

3-5 %

företag utlovar ofta besparingar på 10_ZO % med hjälp

För att

med olika nya oljor, och fristående försäljnings-

av olika tillsatser till oljan eller bensinen.

kunna bedöma vilkabeSparingar som är möjliga att uppnå

bör man se till hur stor del av det förbrukade bränslet

som går åt för att övervinna motornsinre friktion, och

där alltså motoroljan kan ha betydelse. En seriös ame-

rikansk undersökning (SAE paper 790949) anger att bräns-

leförbrukningen teoretiskt skulle minska med 23 % om

all inre friktion i motorn kunde elimineras. Denna

siffra beror givetvis på typ av motor, typ av körning

etc, men flera andra undersökningar har kommit fram

till ungefär samma resultat.

Motorns inre friktion består av två skilda processer,

dels friktion i glidlager m m där rent hydrodynamisk

smörjning råder (ingen metallisk kontakt mellan ytorna),

och dels friktion i cylinderlOpp, kamaxelytor m m där

(delvis metallisk kontakt).

I den tidigare refererade undersökningen anges att av

gränsskiktssmörjning råder

den totala energiförlusten på 23 % p g a inre friktion,

står den hydrodynamiska smörjningen för ca 16 % och

gränsskiktssmörjningen för ca 7 %. I en befintlig mo-
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Figur 8 Exempel på oljor som marknadsförs med löfte
om bränslebesparingar

Microlon
forgreater engine
etfaczenw. Aone-hm
treatment iasts the
:de of your engine..

 

Figur 9 Exempel på oljetillsatser som marknadsförs
med löfte om bränslebeSparingar
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tor kan man påverka de hydrodynamiska förlusterna hu-

vudsakligen genom att ändra oljans viskositet (trög-

flutenhet), medan förlusterna vid gränsskiktssmörjning

s k

En minskning av oljans viskositet till

kan påverkas med hjälp av tillsatser, "friction

modifiers".

hälften skulle alltså

förbrukningen med 8 %, medan en minskning av friktionen

teoretiskt kunna minska bränsle-

vid gränsskiktssmörjning till hälften skulle minska för-

brukningen med 3,5 %. Detta ger en uppfattning om hur

stora besparingar man rimligen kan uppnå genom viskosi-

tetsändringar och tillsatser i motoroljan.

Genom att bara minska motoroljans viskositet kan man

alltså spara ett par procent i bränsleförbrukning. Man

bör därför använda olja med så låg viskositet som möj-

ligt, vilket till att börja med innebär att man inte

bör använda olja av högre viskositetsklass än vad bil-

tillverkaren minst kräver för olika årstider och klimat.

Genom att exempelvis använda olja av viskositetsklass

15 W - 50 på vintern, trots att tillverkaren bara krä-

30,

Det är tyvärr ganska vanligt i dag att verk-

ver 10 W - kan man få en onödigt hög bränsleför-

brukning.

städer fyller i olja 15 W - 50 året om, vilket förutom

höjd bränsleförbrukning även kan medföra startsvårig-

heter vid kyla.

_ _ *

§222s2i§k§_9l192

Med tanke på bränsleförbrukningen vore det önskvärt att

kunna sänka viskositeten hos motoroljorna radikalt, men

tyvärr går det inte att med konventionella oljor minska

 

*En konventionell mineralolja består av olika relativt tunga frak-

tioner som raffinerats fram ifrån råolja. Oljan framställs alltså
genom fysikalisk rening och slutresultatet är en produkt beståen-

de av en stor mängd olika sorters molekyler samt vissa tillsats-

er. De syntetiska oljorna framställs däremot av lätta fraktioner
av råoljan och som genom kemiska reaktioner förmås bilda enhet-
liga molekyler med önskade egenskaper. Man får en slutprodukt

med kontrollerad molekylsammansättning som dock även förses med

vissa tillsatser i slutfasen av tillverkningen.
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viskositeten speciellt mycket utan att stöta på problem

med större flyktighet hos oljan, större läckage, m m.

Dessutom minskar oljefilmens tjocklek så att man får

fler friktionsytor med gränsskiktssmörjning, speciellt

då motorn går med lågt varvtal. Detta illustreras i

figur 10 där man ser hur friktionsmomentet i en motor

minskar när man övergår från en olja med viskositets-

klass SAE 50 till SAE 20. Minskningen avtar dock vid

låga varvtal p g a den ökande gränsskiktssmörjningen,

men genom att kombinera sänkt viskositet med tillsät-

tande av "friction modifiers", erhålls en markant

minskning av friktionsmomentet även vid låga varavtal.

 

 

  
  

   

  

 

80 Høgh Temp. Procodurc 4
Speed 800 3000 RPM

70 Temperatch (OC) Avg.

P 0 94 *

A Coolam 82

g 60' nMF* 20 I 4
v Humodøty 30%

0

3 50 I 4

E SAE 20+
Fnction _

of , , Modifier

30» ---' "' J

1600 ISAOO ?600 2500 360
Speed (RPM)

Figur 10 Friktionsmoment med olika oljor i en 5 liters
V8-motor som funktion av motorvarvtalet.
(Ur SAE paper 790949)

På senare år har flera oljebolag tagit fram syntetiska

eller semisyntetiska oljor av viskositetsklasserna

5 W - 20 och 10 W - 30, men som ska fylla samma krav

på smörjning som en konventionell 10 W - 40 eller

15 W - 50 olja. Det kan uppnås genom att de syntetiska

oljorna har mindre flyktighet och högre viskositets-

index än konventionella oljor. Detta innebär att olje=
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förbrukningen inte ökar trots den tunnare oljan, och

att oljan är mer lättflytande speciellt vid låga tempe-

raturer. Det finns alltså teoretiska förutsättningar

för att de "tunnare" syntetoljorna ska kunna medföra

bränslebesparingar. Vid VTI har utförts provningar med

en semisyntetisk olja SHELL SMO och en helsyntetisk

olja MOBIL 1.

Shell SMO har viskositetsklassen 10 W - 30 och består

av en högvärdig mineralolja som är uppblandad med ca

30 % syntetolja. Vid provningarna jämfördes bränsle-

förbrukningen vid användning av SMO-oljan med bränsle-

förbrukningen vid användning av konventionell mineral-

olja Shell Super Plus 15 W - 50. Provningarna utför-

des med en Saab 99 och en Volvo 244 som kördes i par.

Sträckan som användes vid dessa provningar var totalt

50,7 km lång, bestående av en varmkörningssträcka med

blandad landsvägskörning 14,4 km, en stadskörnings-

sträcka 18,9 km, samt 17,3 km blandad landsvägskörning

i farter upp till 90 km/h.

När väderförhållandena så tillät gjordes två körningar

per dag, en på förmiddagen med uppmätning av kallstarts-

förbrukningen under uppvärmningssträckan och en på ef-

termiddagen utan kallstartmätning. Under natten för-

varades bilarna i garage med temperatur 18 - ZOOC.

Mellan körningarna samma dag byttes motoroljan och ol-

jefiltret. Detta innebar att två körningar gjordes

mellan varje oljebyte. Oljorna byttes huvudsakligen

i sådan ordning att bilarna kördes omväxlande med SMO

och Super Plus, och när den ena bilen kördes med SMO

så kördes den andra med Super Plus. Genom detta för-

faringssätt minimeras systematiska fel p g a lufttem-

peratur, Vind och eventuella förändringar av bilarnas

tekniska status.
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Bränsleförbrukningens medelvärden och standardavvikel-

ser från totalt tio körningar blev enligt nedan:

  

 

 

   

Bränsleförbrukning (1/10 km)

Fordon Motorolja Kallstart Uppvärmd bil

Super + 1.053 i 0.013 0.964 i 0.002
Saab 99

SMO 1.024 i 0.008 0.949 i 0.001

Förändring _ 9 _ 9
med SMO 2.8 0 1 6 0

Volvo Super + 1.285 i 0.009 1.118 1 0.005

244 SMO 1.250 i 0.005 1.102 i 0.004

Förändring _ 9 _ 9
med SMO 2 7 ° 1 4 °

 

 

  

Alla skillnader utom kallstartvärdena för Saabzen är

signifikanta på 5%-nivån (oberoende t-prövning).

Resultaten visar att man med SMO-oljan erhåller en

bränslebesparing på ca 1.5 % med uppvärmt fordon under

blandad körning. Man kan teoretiskt förvänta sig stör-

re besparing vid landsvägskörning än vid stadskörning

och det visar sig också i testresultaten, - besparingen

är drygt en procent under stadskörningsdelen och när-

mare två procent vid landsvägskörningsdelen. Med hän-

syn tagen till även kallstart bör man kunna uppnå en

genomsnittlig besparing på ca 2 % under sommarhalvåret.

Med tanke på syntetoljans goda kallflytegenskaper bör

besparingarna bli större vid kallstart i vintertempera-

turer, men eftersom VTIs provningar hittills utförts

bara i temperaturer omkring + ZOOC, är det svårt att

säga hur mycket större besparingarna kan bli.

En provning av mindre omfattning utfördes med en hel-

syntetisk olja MOBIL 1 med viskositetsklassen 5 W - 20.

Som referensolja användes i detta fall en konventionell
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mineralolja av viskositetsklass 10 W - 40. Provningar-

na utfördes endast med Saab 99:an och bara med fullt

uppvärmt fordon. En genomsnittlig besparing på 1.3 %

erhölls vid blandad körning, vilket verkar stämma

överens med resultaten från provningarna med Shell SMO.

I marknadsföringen av syntetiska oljor uppger flera

oljebolag beSparingar på 3 - 5 %, vilket är högre än

vad som erhållits vid VTIs provningar. Många utländska

undersökningar har gjorts med syntetoljor och man har

fått ganska skiftande resultat beroende på mätmetod.

I vissa fall har man uppnått större besparingar genom

att använda syntetiska oljor med låg viskositet även

i växellåda och bakaxel, vilket säkert kan bidra med

någon procent. Genom att bara byta till syntetolja i

motorn ska man dock knappast räkna med större besparing

än 2 - 3 % i genomsnitt över hela året.

De syntetiska och semisyntetiska oljorna kostar i all-

mänhet 25 - 30 kr per liter, vilket är cirka dubbelt

så dyrt som för jämförbara konventionella oljor. Om

man räknar med att oljan bytes med normala intervaller

(ca 1000 mil) innebär det att bränslebeSparingen unge-

fär balanserar merkostnaden för syntetoljan. Om man

förlänger oljebytesintervallena (vilket vissa oljebo-

lag hävdar att man kan göra med syntetolja) eller om

man exempelvis p g a syntetoljan slipper anlita bärg-

ning en kall vintermorgon, kan dock byte till den dyra-

re oljan vara lönsamt. Detta förutsätter dock att mo-

torn är i gott skick och inte har onormalt hög oljeför-

brukning.
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LågåälEEÅQE§Ql195_@ê§_EQQY§EEiQEêll_@lE§Eêl9liâêêê

Som tidigare nämnts så uppnås bränslebesparingar med

syntetoljor huvudsakligen genom minskad hydrodynamisk

friktion p g a lägre viskositet. Vissa oljebolag har

i stället valt att angripa friktionen vid gränsskikts-

smörjning med hjälp av tillsatser till konventionella

mineraloljor. Dessa tillsatser kan antingen vara helt

lösliga i oljan, eller bestå av mycket finfördelade

olösliga partiklar av exempelvis molybdendisulfid Mos2

eller grafit. Exempel på olja med lösliga tillsatser

är QAKER STATE STERLING, och exempel på oljor av det

senare slaget är EBONY FINE (Mosz) och ARCO GRAPHITE

(grafit).

Vid VTI har provningar utförts med ARCO GRAPHITE av

viskositetsklassen 10 W - 40. Grafitoljan har jämförts

med en konventionell olja av samma viskositetsklass

(Esso Uniflo 10 W - 40). Enligt tillverkaren medför

grafiten i oljan en plätering av slitytorna i motorn,

och denna effekt är fullt utbildad först efter en in-

körningSperiod på ca 800 km. Även efter ett oljebyte

till konventionell olja kan denna pläteringseffekt

kvartstå. För att detta inte skulle kunna påverka

efterföljande mätningar med någon av VTIs speciella

bränslemätbilar, utfördes provningen av grafitoljan med

en av institutets tjänstebilar, en Volvo 245 av 1977

års modell. Bilen utrustades med samma mätutrustning

som de övriga mätbilarna. Parallellt kördes en av de

ordinarie mätbilarna som kontrollfordon, en Volvo 244

av 1977 års modell.

Först kördes bilarna mätsträckan fyra gånger med konven-

tionell motorolja i båda bilarna. Därefter byttes olje-

filter och olja i Volvo 245:an till ARCO GRAPHITE, var-

efter ytterligare en mätning gjordes. Sedan gjordes

med denna bil en tvåveckors tjänsteresa till Norrland,
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omfattande totalt 4 150 km. Efter denna inkörning

gjordes ytterligare tre körningar på mätsträckan till-

sammans med det oförändrade kontrollfordonet. Tempe-

raturkorrigerade medelvärden och standardavvikelser

för bränsleförbrukningen blev med fullt uppvärmt for-

don enligt nedan:

 

 

  

Bränsleförbrukning (l/lO km)

Motorolja Volvo 245 Motorolja Volvo 244

Esso Uniflo 0.950 i 0.003 Super + 1.030 : 0.005
10 W - 40 15 W - 50

Arco Graphite 0.935 i 0.002 Super + 1.037 : 0.005
10 W - 40 15 W - 50

förändring - 1.6 % förändring + 0,7 %

 

 

   

 

 

Resultaten visar att bränsleförbrukningen med uppvärmt

fordon sjönk drygt 2 % med grafitoljan. Skillnaden är

statistiskt signifikant på 5 %-nivån (oberoende t-pröv-

ning).

Tre av körningarna i vardera utförandet omfattade även

mätning av bränsleförbrukningen vid kallstart. Dessa

mätningar visade en minskning av bränsleförbrukningen

med ca 3 % med ARCO GRAPHITE. Mätvärdena vid kallstart

är dock osäkrare än värdena för fullt uppvärmt fordon

p g a att utetemperaturen varierade mellan + lloC och

+ 23OC under provningarna. Resultaten indikerar dock

att besparingen kan bli något större vid kallstart än

vid uppvärmt fordon, vilket överensstämmer med resul-

taten från prov med samma olja i en amerikansk undersök-

ning (SAE paper 790945). I den undersökningen provades

flera lågfriktionsoljor med både lösliga och olösliga

tillsatser, och de gav 1 - 5 % minskad bränsleförbruk-

ning beroende på mätmetod och fordon.
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ARCO GRAPHITE kostar ca 20 - 25 kr/liter. Med en bräns-

lebeSparing på 2 - 3 % blir det lönsamt att använda gra-

fitoljan jämfört med konventionella oljor för 12 - 15

kr/liter. Det förutsätter dock, liksom för syntetoljorna,

att motorn är i god kondition och inte har onormalt hög

oljeförbrukning.

§§Eê§ê§ê-§lll§ê§§ê§

Under många år har det på den svenska marknaden före-

kommit olika tillsatser till olja eller bensin, t ex

STP, BIRAL och MOLYSLIP. I visSa fall har man utlovat

bränslebesparingar och i vissa fall har man utlovat

minskat slitage, minskad oljeförbrukning m m. De två

senaste åren har dock ett antal nya preparat lanserats

med kraftig marknadsföring och löften om 10 - 20 %

bränslebesparing. En del av dessa preparat innehåller

teflon, t ex LUBRILON, TFE COTE 2, SLICK 50 (samma pro-

dukt som säljs under olika namn) samt MICROLON. Dessa

ska tillsättas motoroljan och det finfördelade teflonet

ska avsätta sig på motorns slitytor och därmed minska

friktionen. Andra preparat, t ex BYRGOL, PETROMAX och

LX-PLUS är flytande kemikalier av okänd sammansättning

som ska tillsättas oljan eller bensinen, med minskad

förbrukning som följd. Under flera år har det dess-

utom sålts tabletter med namnet MOTALOY som ska läggas

i bensintanken och som ska medföra ökad motoreffekt och

minskad bränsleförbrukning.

Med tanke på vad som tidigare sagts om möjliga bespa-

ringar med hjälp av tillsatser till oljan måste man

vara mycket skeptisk mot många av oljetillsatserna,

speciellt som en teflonbehandling kan kosta 200 - 500 kr.

Det är också mycket svårt att hitta någon godtagbar

teoretisk förklaring till hur man med hjälp av en mycket

liten andel kemikalier i bensinen skulle kunna spara

några nämnvärda mängder bränsle.
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Oftast marknadsförs dessa produkter med hjälp av utta-

landen av s k "nöjda kunder", och det är mycket svårt

att få fram några vetenskapligt godtagbara tester av

produkterna. Det är dock inte uteslutet att man i vissa

fall uppnått väsentliga minskningar i bränsleförbruk-

ningen på enstaka bilar p g a att kemikalierna exempel-

vis har lossat en fastbeckad kolvring, med förbättrad

kompression som följd. Sådana resultat är dock nära

nog omöjliga att rekonstruera och säkert påvisa.

VTI har utfört prov med en av teflontillsatserna, LUBRI-

LON; som kostar ca 200 kr för 1 liter. Eftersom till-

verkaren uppger att en behandling med 1 liter LUBRILON

i motoroljan ska räcka över fler oljebyten, så utfördes

provningarna med två tjänstebilar, en Opel Ascona av

1977 års modell och.en Volvo 245 av 1978 års modell.

Detta för att inte de ordinarie mätfordonen skulle kun-

na påverkas av preparatet i andra efterföljande mät-

ningar; Som kontrollfordon användes Saab 99:an, som

hela tiden kördes i oförändrat skick parallellt med

,provfordonen.

I bruksanvisningen för LUBRILON anges att det krävs

lOO - 200 mils körning innan behandlingen har fått full

effekt. Provningarna utfördes därför enligt följande.

Först.byttes olja i bilarna, samt kontrollerades tänd-

ning och förgasare;' Därefter gjordes ett antal kör-

ningar på mätsträckan för att få ett utgångsvärde för

bränsleförbrukningen för varje bil. Sedan tappades en

liter olja ur provbilarna samtidigt som oljefiltret

byttes, och en liter LUBRILON tillsattes. Bilarna fick

sedan gå i normal trafik och nya mätningar gjordes ef-

ter ca.200 mils körning med Opeln och efter ca 500 mils

körning med Volvon. Med Volvon gjordes dessutom några

mätningar efter ca 80 mils körning med LUBRILON.
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Temperaturkorrigerade medelvärden och standardavvikelser

för bränsleförbrukningen blev enligt nedan:

 

Bränsleförbrukning (1/10 km)

 

utförande Opel Ascona utförande Saab 99

 

olja 10 w - 40
(utgångsvärde)

olja 10 W - 400.906_: 0.006 (utgångsvärdE)
0.921

|
+ 0.003

 

olja 10 W - 40

+ 1 1 Lubrilon olja 10 W - 400.901_: 0.002 0.916 + 0.003
efter 151-202 (oförändrad) -

mils körning
 

   

  

förändring - 0.6 Z förändring - 0.5 Z

 

 

Bränsleförbrukning (1/10 km)

 

utförande Volvo 245 utförande Saab 99

 

013a015 Wu' 40 0.993 + 0.001 0133010 w"- 40 0.917 + 0.006
(utgangsvarde) - (utgangsvarde) -

 

olja 15 W - 40

+ 1 1 Lubrilon olja 10 W - 40
efter 60-91 0°995 i-O'Oll (oförändrad)

mils körning

0.934_: 0.008

förändring + 0.2 Z förändring + 1,9 2

 

olja 15 W - 40

+ 1 1 Lubrilon olja 10 W - 400.984_: 0.005 0.922_: 0.002
efter 484-510 (oförändrad)

mils körning

förändring - 0.9 Z förändring + 0.5 Z

   

 

 

 

 

Resultaten visar att Opelns bränsleförbrukning inte på-

verkades alls av tillsatsen och att Volvons bränsleför-

brukning sannolikt sjönk mellan l-2 %. Denna skillnad

är dock ej statistiskt signifikant och ligger alltså

inom mätnoggrannheten.
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Vid de utförda provningarna med LUBRILON_i två bilar er-

hölls alltså ingen nämnvärd minskning av bränsleförbruk-

ningen. Det finns knappast någon anledning att tro att

andra teflonpreparat skulle ge några väsentligt skilda

resultat. Detta understryks av att kemiföretaget Du

Pont, som har upphovsrätten till plasten teflon, har

slutat sälja teflon för inblandning i motoroljor med

motiveringen att man inte kunnat påvisa några säkra po-

sitiva effekter.

Den sammanfattande bedömningen av separata tillsatser

till oljan eller bensinen blir att de generellt inte

medför några bränslebesparingar som kan uppväga prepa-

ratens inköpspris.
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