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Användning av elektrisk
motorvärmare

- inverkan på bränsleförbrukningen
vid kallstart

av Olle Odsell





FÖRORD

Denna rapport har utarbetats vid statens väg- och tra-

fikinstitut på uppdrag av Energisparkommittên. Projek-

tet har till största delen bekostats av Energispar-

kommittén och till en mindre del av VTIs egna medel för

studier av energifrågor inom transportsektorn. Projekt-

ledare har varit forskare Olle Odsell.
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Användning av elektrisk motorvärmare - inverkan på
bränsleförbrukningen vid kallstart

av Olle Odsell

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Rapporten behandlar hur mycket extra bensin som för-

brukas vid kallstart och hur denna merförbrukning på-

verkas av användning av elektrisk motorvärmare före

start. Provningar har utförts med två bilar i tempera-

turer mellan -18OC och +3OC. På grundval av resultaten

ges rekommendationer om inkopplingstider för motorvär-

mare vid olika lufttemperaturer. Rapporten avslutas med

några beräkningar av balansen mellan besparingar pçga

minskad bensinförbrukning och kostnader för förbrukad

elenergi, både från privatekonomisk och samhällsekono-

misk synpunkt.
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The use of electric engine heaters
- influence on cold start fuel consumption

by Olle Odsell

National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

The report describes how much excess fuel that is con-

sumed by cars when starting from cold, and how the fuel

consumption is influenced by the use of an electric

engine heater before start. Tests have been made with

two cars in temperatures between -18OC and +3OC. Onijme

basis of the results some recommendations are given

concerning heating-time in different ambient tempera-

tures. Finally some calculations are made of the balan-

ce between fuel savings and costs for electric energy,

from both a private economy and a national economy point

of view.
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Användning av elektrisk motorvärmare - inverkan på
bränsleförbrukningen vid kallstart

av Olle Odsell

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har på uppdrag av

Energisparkommittên undersökt om användning av elektris-

ka motorvärmare i bilar medför någon nettovinst eller

nettoförlust avseende energiförbrukning. Det har tidi-

gare funnits uppgifter om att användning av elektriska

motorvärmare skulle spara bensin vid kallstart, men det

har inte funnits någon undersökning som visar hur balan-

sen mellan elförbrukning och bränslebesparing ser ut.

Det har också varit oklart hur länge elektriska motor-

värmare bör vara inkopplade vid olika lufttemperaturer,

för att utnyttjas Optimalt.

Provningarna vid VTI har utförts med två bilar som körts

en ca 34 km lång provsträcka efter kallstart i tempera-

turer mellan -18OC och +30C. Före de olika körningarna

har en elektrisk motorvärmare på 520 W varit inkopplad

mellan 0 och 3 timmar, och man har sedan mätt bränsle-

förbrukningen under provsträckan. Direkt efter körningen

med kallstart har samma sträcka körts ytterligare en

gång med helt uppvärmd bil.

Provningarna visar att det med en medelstor bil går åt

en extra mängd bensinpå ca 0.3 1 vid iOOC och ca 0.5 1

vid -150C för att värma upp motorn till driftstemperatur

ca +8OOC. Huvuddelen av denna merförbrukning åtgår under

de fem första kilometrarna av körningen, varför den ge-

nomsnittliga specifika bränsleförbrukningen blir mycket

hög vid korta körsträckor efter kallstart. En bil som

exempelvis drar ca 0.8 l/mil i genomsnitt i uppvärmt
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tillstånd, kan 5 km efter kallstart ha en medelförbruk-

ning av ca 1.5 l/mil vid iooc och ca 2.0 l/mil vid
0

-18 C.

En elektrisk motorvärmare på ca 500 W kan i en medel-

stor motor höja kylvattentemperaturen 15-25OC vid 1

timmes inkopplingstid, och 30-4OOC vid 3 timmars in-

kopplingstid. Längre inkopplingstid än ca 3 timmar lö-

nar sig inte eftersom kylförlusterna då börjar bli lika

stora som den tillförda värmen. För att kunna utnyttja

värmaren optimalt bör den därför kopplas till ett tidur

som begränsar inkopplingstiden till max tre timmar. För

att uppnå så stor temperaturhöjning som möjligt bör

dessutom bilen placeras på en vindskyddad plats.

Inkoppling av elektrisk motorvärmare 1-3 timmar före

start kan ge en besparing av 0.1-0.2 l bensin vid tem-

peraturer under OOC. Besparingarna blir större, och den

optimala inkopplingstiden blir längre, ju kallare det

är. Som en grov rekommendation kan anges att 3 timmars

inkOpplingstid lämpligen kan användas under -150C, 2

timmars inkopplingstid mellan -150C och -SOC, och 1

timmes inkopplingstid från -50C och ända upp till ca

+100c.

För att få en uppfattning om användning av elektriska

motorvärmare lönar sig privatekonomisktcxüisamhälls-

ekonomiskt har några kalkyler gjorts med följande förut-

sättningar: I de ca 800 000 bilar som idag är utrustade

med motorvärmare används värmaren i genomsnitt en gång

per dag under 150 dagar om året (november-mars). Motor-

värmaren är i genomsnitt inkopplad två timmar före

start, och det medför en besparing av 0.12 1 bensin per

användningstillfälle. Beräkningarna har gjorts med de

prisuppgifter på bensin och elenergi som gällde i mars

1980.
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I den privatekonomiska kalkylen motsvarar bensinbespa-

ringen 34 öre per start. Kostnaden för elenergin uppgår

till 16.5-23 öre per start beroende på hushållstyp och

del av landet. Detta innebär att bilägaren när motor-

värmaren används gör en besparing på 11-17.5 öre per

start. Med 150 sådana starter per år uppgår besparingen

till ca 20 kr per år. Denna vinst är inte så stor att

installationen av värmaren betalas, men om installationen

av motorvärmaren kan motiveras av andra skäl, som t ex

bättre komfort och lättare kallstart, så kostar använ-

dandet av motorvärmaren inget i sig, utan sparar istäl-

let lite pengar. Det ska dock understrykas att detta

förutsätter att inkopplingstiden begränsas med exempel-

vis ett tidur, och att man inte samtidigt som motor-

värmaren kopplar in även en elektrisk kupêvärmare.

I den samhällsekonomiska kalkylen är det betydligt svå-

rare att uppskatta kostnaderna för bensinen och elener-

gin. För att belysa problemen har två olika beräkningar

utförts, - en där alla kostnader för import, produktion

och distribution av bensin och elenergi har medtagits,

och en där bara kostnader som påverkar landets bytes-

balans har medtagits. Med de givna förutsättningarna är

det en besparing av 14.4 miljoner liter bensin per år

som ska vägas emot en elenergiförbrukning av 120 miljo-

ner kWh==0.12 TWh per år.

Med den första beräkningsmetoden erhålls en besparing

av 18.7 miljoner kronor per år pçya den minskade bensin-

förbrukningen. Kostnaden blir 12 miljoner kronor per år

för elförbrukningen, vilket skulle innebära en samhälls-

ekonomisk vinst av 6.7 miljoner kronor per år. Om man

räknar in även installationskostnaden för motorvärmarna

ökar dock kostnaden med ca 40 miljoner kronor per år,

och nettoresultatet blir alltså en förlust.
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Med den andra beräkningsmetoden innebär den minskade

oljeimporten en besparing av 13.7 miljoner kronor per

år. Kostnaden för elenergin är beroende av om man tar

den genomsnittliga bränslekostnaden för alla befintliga

kraftverk (2.1 öre/kWh) eller den marginalkostnad för

bränslet som de oljeeldade Ikraftverken har vid topp-

belastningar på elnätet (9 öre/kWh). Beroende på be-

traktelsesätt blir resultatet en förbättrad bytesbalans

med 3-11 miljoner kronor per år. I detta fall gör det

inte någon större skillnad om installationskostnaden för

värmarna räknas med, eftersom huvuddelen av dessa ut-

gifter torde stanna inom landet.
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The use of electric engine heaters
- influence on cold start fuel consumption

by Olle Odsell

National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

The National Swedish Road and Traffic Research Institute

(VTI) has been commisioned by the Swedish Energy Saving

Committe to investigate whether the use of electric

engine heaters produces net savings or losses in energy

consumption. Earlier tests have indicated that the use

of an electric engine heater may save some fuel when

starting from cold, but no investigation has been

available that shows the balance between saved fuel and

consumed electric energy. There has also been some un-

certainty about how long time the heater should be used

in different ambient temperatures, to give an optimal

result.

The tests at VTI have been made with two cars that have

been driven a 34 km long test-loop, after cold start in

ambient temperatures between -18OC and +3OC. A 520 W

electric heater was used for 0-3 hours before starting

the different test rounds, and fuel consumption was then

measured during the drive. The cold start test run was

immediately followed by a run with the fully warmed-up

car.

The tests show that a medium size european car (engine

size 2.0 l) takes about 0.3 l extra fuel at iOOC and

about 0.5 l at -15OC to warm up the engine to its run-

ning temperature of about +800C. The main part of this

excess fuel is consumed during the first five kilometers,

which means that the average specific fuel consumption

is very high during short trips after a cold start. A
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car that in a fully warmed-up condition has a specific

fuel consumption of about 8 l/100 km may 5 km after a

cold start have an average fuel consumption of 15 1/100

km at iOOC, and 20 1/100 km at -180C.

An electric engine heater of about 500 W in a medium

size engine can warm up the engine coolant 15-250C du-

ring 1 hour and 30-400C during 3 hours. Longer than 3

hours will not pay, as the heat losses then begin to

be as large as the supplied heat energy. To optimize

the heater use it should therefore be controlled by a

timer that restricts the use to a maximum of 3 hours.

To get as large a temperature rise as possible, the car

should also be sheltered from the wind.

The use of an electric engine heater for 1-3 hours

before cold start may save about 0.1-0.2 1 of fuel at

ambient temperatures below OOC. The savings become

greater, and the optimal using-time becomes longer, at

lower temperatures. As a rough recommendation, the

heater should be used for 3 hours below -150C, for 2

hours between -150C and -SOC, and for 1 hour from -50C

and up to about +100C.

In an attempt to make a cost-benefit analysis of elec-

tric engine heaters, concerning both private economy and

national economy, some calculations have been made

with the following assumptions: The heaters that are

mounted in about 800 000 cars in Sweden today are used

at an average once a day during 150 days of the year

(November-March). The heater is used at an average two

hours each time and this gives a saving of 0.12 1 fuel

per cold start. The calculations have been made with

the prices of gasoline and electric energy that were

valid in Sweden in March 1980.
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In the private economy calculation the fuel saving

corresponds to a saving of 0.34 Skr per start. The

cost for the electric energy is 0.17-0.23 Skr per start,

depending on part of the country. This means that the

car owner makes a profit of about 0.11-0.17 Skr per

start. With 150 such starts per year the saving will

amount to about 20 Skr per year. This profit is not big

enough to justify the installation of the heater, but

if the installation can be justified of other reasons,

e g better comfort and easier cold start, the use of

the heater will not cost anything, but rather save a

small amount of money. However it must be underlined

that this saving can only be achieved if the using-time

is restricted to a maximum of 3 hours, and if the engine

heater is not coupled with a heater for the passenger

compartment.

In the national economic calculation it is more diffi-

cult to estimate the costs for gasoline and electric

energy. Therefore two different approaches have been

chosen, - one where all costs for import, production

and distribution of fuel and electric energy have been

considered, and one where only costs that affect the

national export-import balance have been considered.

With the given assumptions a saving of 14.4 million li-

ters of gasoline per year is to be compared with an

electric energy consumption of 120 million kWh = 0.12

TWh per year.

With the first method of calculation a saving of 18.7

million Skr per year is achieved through the saved

gasoline. The cost would be 12 million Skr per year for

the electric energy, which means a net profit of 6.7

million Skr per year. However, if the cost for installa-

tion of 100 000 heaters per year also is taken into

account, the cost will rise with about 40 million Skr

per year.
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With the other method of calculation the reduced import

of oil gives a saving of 13.7 million Skr per year. The

cost of the electric energy is dependent on whether the

average fuel cost for all Swedish power plants (0.021

Skr/kWh), or the marginal cost for the fuel that the

oil heated power plants use at peak loads (0.09 Skr/kWh),

is used for the comparison. Depending on which approach

is chosen, the net result will be a profit of between

3 and 11 million Skr per year. In this case it makes

no significant difference if the cost for installation

of heaters is taken into account, as most of these

costs are assumed to stay within the country.
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INLEDNING

Energisparkommittên fick 1975 regeringens uppdrag att

undersöka förutsättningarna för att införa restriktioner

eller förbud för vissa slag av energianvändning. Bland

de områden man då diskuterade var användningen av elek-

triska motor- och kupêvärmare i bilar. I utredningen

föreslogs att krav på obligatoriskt tidur vid använd-

ning av motor- och kupévärmare skulle övervägas. För-

slaget grundade sig på att många elektriska motorvärmare

är inkopplade kontinuerligt när bilen är parkerad vid

arbetsplatsen eller vid hemmet under natten. Man upp-

skattade att energiförbukningen för landets ca 800 000

elektriska motorvärmare skulle kunna minskas till ca

en tredjedel, från totalt ca 400 miljoner kWh per år

till ca 150 miljoner kWh per år, med hjälp av tidur som

begränsar inkopplingstiden till tre timmar.

Något direkt förbud mot användning av elektriska motor-

och kupêvärmare föreslogs inte, bl a på grund av att

åtminstone motorvärmare är ett i det närmaste nödvändigt

tillbehör till bilar i Norrland. Man hade också uppgif-

ter på att användningen av motorvärmare sparar bensin

vid kallstart, men det fanns ingen undersökning som visa-

de hur mycket bensin som kunde sparas eller hur motor-

värmaren skulle användas för att utnyttjas optimalt.

För att skaffa bättre underlag för rekommendationer om

användning av elektriska motorvärmare gav Energispar-

kommittén i uppdrag till VTI att undersöka hur använd-

ningen av motorvärmare påverkar bränsleförbrukningen vid

kallstart. Undersökningen begränsar sig till elektriska

motorvärmare, som har en installationskostnad som på

sikt tänkas uppvägas av bränslebesparingen, och som kan

vara intressant från samhällsekonomisk synpunkt genom

att olja ersätts av elenergi. Bensin- eller dieseldrivna

motorvärmare har så hög installationskostnad så att de i

första hand får ses som ett tillbehör motiverat av kom-

fort- och arbetsmiljökrav.
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METOD VID VTIS PROVNINGAR

Provningarna har bestått dels av uppmätning av kyl-

vattnets och motoroljans temperatur som funktion av motor-

värmarens inkopplingstid, och dels av mätning av brän-

sleförbrukningen vid körning en bestämd provsträcka

efter att motorvärmaren varit inkopplad olika långa ti-

der. Provningar har gjorts vid lufttemperaturer mellan

-18OC till +30C.

Provfordon har varit en Saab 99 av 1973 års modell med

manuell växellåda och manuell choke. Vissa komplette-

rande provningar har dessutom utförts med en Saab 95 av

1974 års modell med automatchoke. Bilarna var utrustade

med elektriska motorvärmare monterade i motorblocket,

och båda värmarna gav effekten 520 W vid 220 V matnings-

spänning.

I bilarna monterades en bränsleflödesmätare Pierburg

PLU 106 som anger bränsleförbrukningen i cm3 (ml) med

en noggrannhet av i0.5% vid jämförande mätningar. Dess-

utom placerades:nesistimatemperaturgivare dels i kyl-

vattenslangen som går från motorblocket till värmeele-

mentet och dels på oljemätstickans spets. Vid samtliga

provningar var kranen till värmeelementet fullt öppen.

Båda bilarna var vid provningarna utrustade med dubb-

däck.

I bilarna fanns en bandspelare med vars hjälp föraren

följde ett intalat körschema under provsträckan. Sche-

mat angav körhastigheter, stopptider och tidpunkter då

vissa kontrollpunkter längs vägen skulle passeras. Alla

accelerationer1ltfördesrmai största möjliga gaspådrag

utan hjulspinn. Vid acceleration gjordes växling till 2:an

vid 30 km/h, till 3:an vid 50 km/h och till 4:an vid

70 km/h. Vid retardation gjordes växling till 3:an vid

60 km/h och till 2:an vid 40 km/h. Vid konstantfart-
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körning 70, 90 och 110 km/h användes en i bilen inbyggd

konstantfarthållare (Tempostat).

Totalt omfattade provsträckan 33.7 km och en körtid av

29 minuter 35 sekunder. Sträckan bestod till största

delen av blandad landsvägskörning men till en mindre

del i början även av stadskörning. Det fullständiga kör-

schemat framgår av figur 1. Den första halvan av prov-

sträckan kan liknas vid den typ av körning som görs vid

en resa från en förort till utkanten av stadskärnan i

en större stad.

Bränsleförbrukning, kylvattentemperatur och motorolje-

temperatur avlästes varje minut under de första sex

minuterna, därefter varannan minut. Varje provning be-

stod av två körningar, en med kallstart och direkt

därefter en likadan körning med uppvärmd bil. Totalt

gjordes 24 st körningar med Saab 99:an och 12 st kör-

ningar med Saab 95zan. Pçya krångel med automatchoken

måste dock sex av körningarna med den senare bilen

uteslutas.
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,Figur 1: Körschema för bränsleförbrukningsmätning vid

kallstart med respektive utan motorvärmare.

Den första minuten omfattar tomgångskörning

vid 1500 r/min.
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BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID KALLSTART

Innan man gar in på hur användningen av motorvärmare

påverkar bränsleförbrukningen kan det vara idé att se

på hur lufttemperaturen generellt påverkar en bils

bränsleförbrukning.

Även vid helt uppvärmd motor ökar bränsleförbrukningen

vid fallade lufttemperatur pçga ökade värmeförluster och

mer trögflytande olja i motor och transmission. Flera

amerikanska undersökningar (1,2,3)*) har kartlagt hur

mycket bränsleförbrukningen ändras pçJa temperaturen,

och på grundval av undersökningarna och kompletterande

material från olika bilfabrikanter, har SAE (Society

of Automotive Engineers) fastställt korrektionsfaktorer.

I standard SAE J 1082 anges en korrektionsfaktor för

lufttemperaturen som innebär att bränsleförbrukningen

ändras med 0.25 % per OC, i området -1.1OC till +32.20C

(30-9OOF). Detta gäller vid mätning av bränslets vikt,

vilket är det mest korrekta sättet att mäta energiför-

brukningen.

Vanligare är dock att mäta bränslets volym, men då bör

bränslets densitet korrigeras efter bränsletemperaturen.

Förutsätter man att bränsletemperaturen är lika som

lufttemperaturen blir då den totala korrektionen O.14%

per OC.

Dessa korrektioner gäller vid helt uppvärmd motor och

transmission, och det innebär att man kan vänta sig ca

3% högre bränsleförbrukning vid t ex OOC jämfört med

+200c. Vid temperaturer under ooc blir dock bränsleför-
brukningsökningen ännu större. I figur 2 visas den me-

delförbrukning som erhölls vid VTIs körningar med en

Saab 99 på den 33.7 km långa provsträckan vid olika

 

*

)siffror inom parentes hänvisar till referenser i
litteraturlistan
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lufttemperaturer. Bränsleförbrukningens temperaturbe-

roende vid varm motor (den nedre kurvan) stämmer ganska

Väl överens med den av SAE fastställda korrektionsfak-

torn 0,14% per 0G, i området +5°C till +25°c. Under
+50C stiger dock temperaturberoendet, ända upp till ca

0.5% per OC i området under -1OOC.
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Figur 2: Genomsnittlig bränsleförbrukning vid olika
lufttemperaturer efter körning provsträcka
33.7 km med Saab 99.
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Dessa förändringar gäller vid 1 Övrigt oförändrade för-

hållanden avseende bilens utrustning, väglag etc. Om

man dessutom lägger till den Ökning av bränsleförbruk-

ningen med ca 3-5% som kan förorsakas av dubbdäck och

vinterväglag, så kan man även med fullt uppvärmt fordon

 

få en skillnad i bränsleförbrukning på ca 10% mellan

sommar och vinter.

Utöver de nämnda faktorerna tillkommer sedan den ökning

av bränsleförbrukningen som orsakas av kallstart. Vid

låga yttertemperaturer kan det åtgå uppåt O . 5 l bensin för

att värma upp motorn, men även vid sommartemperaturer

åtgår det O.1-O.2 l extra bensin innan motorn uppnått

sin driftstemperatur vid ca +8OOC, (4, 5). Den övre kur-

van i figur 2 visar hur medelförbrukningen ökar vid

fallande temperatur vid körning VTIs provsträcka 33.7 km

inklusive kallstart.

Ju längre sträcka man kör desto mindre inverkar givetvis

kallstarten på medelförbrukningen räknat i l/mil. Efter-

som det extra bränslet för uppvärmning av motorn för-

brukas under de första kilometrarna blir bränsleekonomin

mycket dålig vid korta resor efter kallstart. Flera

undersökningar (1, 6, 7) har presenterat kurvor över hur

den genomsnittliga specifika bränsleförbrukningen beror

av körsträckan efter kallstart, (se exempel i figur 3).

De helt raka linjerna för varm motor i figur 3 uppnås

knappast i praktiken, eftersom man oftast har en korta-

re tomgångsperiod och en acceleration direkt efter start.

Det verkliga utseendet är snarare enligt figur 4, som

uppmätts av Svenska Volkswagen under verkliga körför-

hållanden motsvarande en typisk arbetsresa.
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'Figur 3: Bränsleförbrukningen föreaqamerikanSKbil som
funktion av körsträckan efter start. De raka
linjerna anger förbrukningen vid fullt upp-
värmd bil. Ur ref (7).

liter/mil

Kall/varmförbrukning efter start

á med VW Golf GLS -78

4,0-
------ kallstart (temp. ca OOC)

\ --- varmstart utan Choke

3,0+ \

/20-
0 \

l'

0
N

§_ _ Q_ 0

10-

' 0

 

4_
Y ? å ? : : ; ç '

1,0 2,0 3,0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 Km

Figur 4: Bränsleförbrukningen för en VW Golf som funk-
tion av körsträckan efter start.
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I figur 5 visas resultat som erhållits vid VTIs prov-

ningar med en Saab 99. De två övre kurvorna visar den

genomsnittliga specifika förbrukningen efter kallstart

vid -180C respektive OOC. De två undre kurvorna visar

förbrukningen vid körning exakt samma sträcka med varm

motor vid samma temperaturer.
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Figur 5: Den specifika bränsleförbrukningen som funk-
tion av körsträckan efter start, för Saab 99

på VTIs provsträcka.
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Den höga medelförbrukningen direkt efter start även med

varm motor i figur 5 beror på att varje provning inled-

des med 1 minuts tomgångskörning. Tomgångsförbrukningen

vid varm motor var ca 20-22 cm3/min vid det normala tom-

gångsvarvet 850 r/min. Vid kallstart med användning av

choke och förhöjt tomgångsvarvtal blir tomgångsförbruk-

ningen avsevärt högre. Av figur 6 framgår att förbruk-

ningen under den första minuten är i storleksordningen

100 cm3/min vid temperaturen -50C. Ofta körs motorn

längre tid än 1 minut på tomgång, under den tid det tar

att borsta av snö och skrapa rutor, och då blir medelför-

brukningen på korta körsträckor ännu högre än vad som

visas i figur 5.

bränsle-
förbrukning

(cmB/min)

A

120

 

100 -

80 \\\

60 - \\§âiiifart 1500 r/min

    

  

 

  

 

  

 

40

_.__._._yêrm_mpfpä_850_f/mip_i...._._r
20 7

O . . . _ . a =; tomgångstid

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (mln)

Figur 6: Tomgångsförbrukning för Saab 99 uppmätt vid

lufttemperatur -50C.
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Kurvorna i figur 3-5 visar tydligtatt man får en mycket

hög genomsnittlig bränsleförbrukning vid korta körsträc-

kor efter kallstart. AV figur 5 framgår det exempelvis

att en bil, som vid längre körsträckor har en medelför-

brukning på ca O.8-O.9 l/mil, efter kallstart och 5 km

körning har en medelförbrukning på ca 1.5 l/mil vid OOC

och ca 2.0 l/mil vid -18OC. Eftersom en stor del av alla

bilresor utgörs av korta resor under 10 km, har detta

stor betydelse både för landets totala bränsleförbrukning

och för den bränsleekonomi som den enskilde bilägaren

uppnår. Denna merförbrukning vid kallstart måste man ta

hänsyn till då man jämför bränsleförbrukningssiffror

för den egna bilen med de siffror som anges av bilens

bränsledeklaration, eftersom det provet endast innefat-

tar en kallstart från +200C.

Det ska påpekas att förbrukningssiffrorna i figur 3-5

ej är jämförbara sinsemellan, och att förbrukningsvär-

dena kan bli olika vid annan typ av körning.

ANVÄNDNING AVMOTORVÄRMARE

Allmänt

Provningarna har utförts med två bilar,en Saab 99 och

en Saab 95. Data för bilarna av betydelse för provningar-

na ges i nedanstående tabell.

Specifikation Saab 99 -73 Saab 95 -74

Motorns Slagvolym 1.985 1 1.498 1

Kylsystemets volym 9.5 1 6.8 l

Volym motorolja 3.5 1 3.3 l

Chokemanövrering manuell automatisk
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Resultaten från provningarna med dessa två bilar kan

givetvis inte utan Vidare generaliseras till att gälla

andra bilar, pçya skillnader i storlek och konstruktion.

De två bilarna kan dock till typ och storlek sägas

representera en stor del av den svenska bilparken, och

resultaten bör därför kunna ge en indikation på hur an-

vändning av elektriska motorvärmare rent allmänt på-

verkar t ex kylvattentemperatur och bränsleförbrukning.

En faktor som starkt påverkar bränsleförbrukningen under

uppvärmningsperioden är hur choken manövreras. Vid prov-

ningarna med Saab 99:an justerades choken kontinuerligt

under den första minutens tomgångskörning så att tom-

gångsvarvet hölls konstant vid 1500 r/min. Under kör-

ningen sköts sedan choken in efterhand så mycket som

var möjligt utan att motorn började dra ojämnt. Denna

behandling av choken är den mest gynnsamma och det är

troligt att bilister i allmänhet använder choken något

mer än detta, med högre bränsleförbrukning som följd.

När det gäller automatchoke är det svårare att uttala

sig om hur den påverkar bränsleförbrukningen, eftersom

det är beroende på hur väl injusterad manövreringen är.

Det är troligt att en bra automatchoke ger lika låg

bränsleförbrukning som en manuell choke som justeras

efterhand under uppvärmningen. Tyvärr är det dock van-

ligt att den automatiska manövreringen är dåligt juste-

rad och ger onödigt högt tomgångsvarv. Därför är det

troligt att automatchoke i allmänhet ger något högre

bensinförbrukning än den som mätts upp vid VTIs prov-

ningar.

Kylvatten- och oljetemperaturens beroende av inkOpp-

 

lingstid och körtid

 

Vid två tillfällen gjordes mätningar med Saab 99:an av

hur kylvatten- och motoroljetemperaturen steg med den

elektriska motorvärmarens inkopplingstid. Inledande för-
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sök visade att kylvattnet hade mycketljjxnlsjälvcirku-

lation, och vattentemperaturen var därför mycket varie-

rande beroende på hur långt från värmarkroppen man mät-

te. För att försöka mäta något slags medeltemperatur

drogs därför motorn runt med startmotorn i 20 sekunder

före varje mätning. Temperaturen mättes sedan i slangen

som går från motorblocket till värmepaketet. För att

inte motorn skulle starta kopplades kabeln från tänd-

spolen bort. En batteriladdare var kopplad till batte-

riet under hela försöket för att säkerställa ett jämnt

varvtal.

Efter att bilen lämnats ute över natten kopplades motor-

värmaren in och fick vara inkopplad upp till åtta tim-

mar. Varje halvtimme avlästes kylvattentemperatur, mo-

toroljetemperatur, lufttemperatur samt värmarens effekt-

förbrukning. Beroende på små variationer i nätspänning

var effektförbrukningen 514-533 W, med ett medelvärde

på ca 520 W. Mätningar utfördes dels vid ca -3OC luft-

temperatur och vindstilla, dels vid ca +20C och ganska

blåsigt. Resultaten redovisas i figur 7 och 8.

Av figurerna framgår att temperaturstegringen är störst

de första timmarna, och att temperaturen sedan närmar

sig ett jämviktsläge efter 3-4 timmar. En intressant

skillnad är att både vatten- och oljetemperaturerna

stabiliserar sig på ett högre värde i figur 7 än i fi-

gur 8, trots att lufttemperaturen var ca 50 lägre. Det-

ta beror på inverkan av vind i den senare provningen,

vilket medför kraftigare avkylning av motorn.

Av mätningarna kan man dra slutsatsen att det inte lö-

nar sig att ha motorvärmare inkopplad mer än ca 3 timmar.

Ett tidur som begränsar inkopplingstiden till max 3

timmar är alltså ett tillbehör som kan rekommenderas

och som är lönsamt både privatekonomiskt och samhälls-

ekonomiskt, (se kapitel 5). Dessutom bör man om möjligt
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placera bilen på en plats där det är vindstilla. Kombi-

nationen kallgarage och motorvärmare med tidur torde

vara den bästa tänkbara lösningen.

I figur 9 och 10 visas exempel på registrerade kylvat-

ten- och motoroljetemperaturer under några körningar på

VTIs provsträcka. Utan användning av motorvärmare tar

det ca 8 minuter (ca 6 km körning) innan kylvattnet upp-

nått driftstemperatur ca +8OOC. Det tar dock betydligt

längre tid, ca 14 minuter (ca 15 km körning), innan

motoroljan uppnått sin driftstemperatur. Inkoppling av

motorvärmare minst 1 timme före start medför att upp-

värmningstiden minskar med 1-3 minuter.
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Figur 9: Kylvatten- och motoroljetemperatur under
körning provsträcka 33.7 km, Saab 99.
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Vid jämförelse av figur 9 och 10 ser man att motorm

oljan i Saab 95:an värms upp betydligt snabbare och har

en högre driftstemperatur än i Saab 99:an. Detta för-

klaras av att 95:an har ett vanligt oljetråg i plåt

medan 99:ans oljetråg ligger i ett gjutet aluminium-

hus tillsammans med växellådan. Detta medför att motor-

oljan avkyls mer än vad som är normalt i de flesta bi"

lar. Den ökning av oljetemperaturen som båda bilarna

uppvisar i intervallet 18-22 minuter efter start beror

på att körschemat då innefattar motorvägskörning med

110 km/h, (se figur 1).
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Figur 10: Kylvatten- och motoroljetemperatur under
körning provsträcka 33.7 km, Saab 95.
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Bränsleförbrukningens beroende av inkopplingstid och

körtid

 

Som tidigare nämnts i avsnitt 3 så går det åt extra

bränsle enbart för uppvärmning av motorn, under de

första minuterna efter kallstart. Tidigare prov ut-

förda vid VTI (5) visade att det med en medelstor bil

går åt ca 0.3 1 mer bensin vid start från OOC jämfört

med driftsvarm motor, ca +8OOC.

Av mätningarna som redovisas i figur 7 och 8 framgår

att en motorvärmare på ca 500 W i en medelstor motor

kan höja kylvattentemperaturen 15-250C vid 1 timmes

inkOpplingstid, och 30-4OOC vid 3 timmars inkopplings-

tid. Detta innebär att det bör gå att spara in en del

av det extra bränsle som förbrukas under uppvärmningen,

genom att använda elektrisk motorvärmare.

Detta bekräftas av VTIs provningar, och i figur 11 vi-

sas exempel på hur den ackumulerade bensinförbrukningen

i cm3 påverkas av inkoppling av motorvärmare. Manser

i figuren att det är under de sex första minuterna som

de största skillnaderna i bränsleförbrukning uppstår.

Detta stämmer väl överens med den tid det tar att värma

upp kylvattnet till driftstemperatur, vilket framgår

av figur 9, som visar temperaturutvecklingen under sam-

ma körningar som redovisas i figur 11.
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Figur 11: Ackumulerad bränsleförbrukning för Saab 99
under de 10 första minuterna på VTIs prov-
sträcka.
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Merförbrukningen vid kallstart jämfört med varm motor

var efter tio minuters körning 336 cm3 utan motorvärma-

re, 269 cm3 med värmaren inkopplad 1 timme, och 204 cm3

med värmaren inkopplad 3 timmar. Efter körning hela

sträckan 33.7 km hade dessa skillnader ökat till 374 cm3,

300 cm3 respektive 251 cm3. Denna påspädning av förbruk-

ningsskillnaderna under senare delen av körningen beror

på att oljetemperaturen i motor och transmission då

fortfarande var lägre efter kallstarten jämfört med

körningarna med varm bil.

I figur 12 visas hur den genomsnittliga specifika bräns-

leförbrukningen under samma körningar påverkas av in-

kopplingen av motorvärmare. Efter åtta minuters körning

(ca 6 km) har man exempelvis utan motorvärmare en för-

brukning av drygt 1.4 l/mil, medan man med 3 timmars

inkoppling av motorvärmaren uppnår ca 1.2 l/mil. Det är

dock fortfarande en avsevärd skillnad mot förbrukningen

med fullt uppvärmd motor, ca 0.9 l/mil.

På grund av inkOpplingen av motorvärmaren sparades i

dessa fall (vid lufttemperatur ca -50C) ca 0.07 1 bensin

vid 1 timmes inkOpplingstid, och ca 0.12 1 bensin vid 3

timmars inkOpplingstid. Det innebär att man med 3 timmars

inkopplingstid sparade ca 1/3 av den totala merförbruk-

ningen på ca 0.37 1 vid kallstart. På samma sätt uppmät-

tes vid samtliga provningar och olika lufttemperaturer

den merförbrukning som erhölls vid körningen med kall-

start jämfört med den körning med varm bil som gjordes

direkt efter. De erhållna värdena har prickats in i fi-

gur 13, som funktion av lufttemperatur och inkOpplings-

tid. Antalet mätningar är väl litet för att man ska

kunna dra några säkra slutsatser, men ett försök har

ändå gjorts att rita in kurvor som visar hur merför-

brukningen vid kallstart kan antas variera med lufttem-

peratur och motorvärmarens inkopplingstid. Kurvornas ut-

seende över temperaturen iOOC har bestämts av antagandet

att de bör skära nollinjen vid +8OOC.
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Figur 13 avser provningarna med Saab 99:an. Körningarna

med Saab 95:an var för få för att medge uppritning av

ett motsvarande diagram. De mätpunkter som finns för

Saab 95:an ligger dock på en bränsleförbrukning på 3/4

av Saab 99:ans förbrukning, vid motsvarande temperatur

och inkopplingstid. Denna skillnad är ungefär vad man

kan vänta sig med tanke på skillnaderna i Slagvolym hos

motorerna.
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tim.\§\\
\

0.4 \
3 \O\x x

0.3- '\\:\0
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lufttemperatur (OC)

Figur 13: Merförbrukning vid kallstart i jämförelse
med driftsvarm bil, vid olika inkopplings-
tid av motorvärmare, (Saab 99).

Av alla figurerna 11, 12 och 13 framgår det att man får

den relativt sett största bränslebesparingen med 1 tim-

mes inkoppling av motorvärmaren. Ökad inkopplingstid ger

inte en motsvarande lika stor ökning av bränslebespa-

ringen, vilket knappast heller var att vänta med tanke

på temperaturförloppets utseende, (se figur 7 och 8).

Det förefaller dock som om det lönar sig bättre med lång

inkopplingstid ju kallare det är i luften. Vid 3 timmars

inkoppling av motorvärmaren spar man ca 1 dl bensin vid

OOC, men ca 2 dl bensin vid -18OC.
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FÖRBRUKAD ELENERGI KONTRA SPARAT BRÄNSLE

Bakgrund för beräkningar

 

De utförda provningarna har visat att man vid kallstart

med en medelstor bil kan spara 0.1-0.2 l bensin vid

lufttemperaturer mellan iOOC cxül -ZOOC, genom inkOpp-

ling av en elektrisk motorvärmare ca 3 timmar. Det är

svårt att säga om detta resultat är representativt för

andra biltyper än de som VTI provat. Man kan anta att

bränslebesparingens storlek är beroende av motorstorle-

ken, så att mindre bilar uppnår mindre besparingar. Om

man har en motorvärmare med samma effekt i en mindre

motor bör dock kylvattnet bli uppvärmt till högre tempe-

ratur, vilket delvis bör uppväga skillnaden i förbruk-

ning. Med hänsyn till detta och till att huvuddelen av

personbilarna i landet har motorer med Slagvolym omkring

två liter,bör man kunna anta att de uppmätta värdena i

stort kan vara representativa för ett genomsnitt av den

svenska bilparken.

Eftersom bränslebesparingen vid användning av motorvär-

mare är beroende av lufttemperaturen bör man försöka

uppskatta vid vilka temperaturer som motorvärmarna i

allmänhet används. I en intervju-undersökning som Motor-

männens Riksförbund lät utföra 1976, varierade andelen

bilar som var utrustade med elektrisk motorvärmare från

6% i södra Götaland till 63% i Norrland. Av detta kan

man sluta sig till att huvuddelen av de uppskattnings-

vis 800 000 bilarna i Sverige som är utrustade med

elektriska motorvärmare används i områden där det mesta-

dels är flera minusgrader under vintrarna.
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I Mzs undersökning framgick även att de flesta hade

sin motorvärmare inkOpplad i genomsnitt bara 1-2 timmar

per dygn under vintern. Det vanligaste var att man hade

tillgång till värmaruttag vid hemmet (78%) medan bara

en mindre del (38%) hade tillgång till uttag vid arbets-

platsen. Detta bör innebära att man kan räkna med att

värmaren används i genomsnitt en gång per dag, och

företrädesvis på morgonen (ca kl 5-7).

För att försöka uppskatta om användning av elektriska

motorvärmare är lönsamt för enskilda bilägare och för

samhället görs i följande avnsitt några överslagsberäk-

ningar. Med ledning av det nämnda bakgrundsmaterialet

har för beräkningarna följande antanganden gjorts:

o Motorvärmaren används i genomsnitt två timmar per

gång

0 Motorvärmaren används i genomsnitt en gång per dag

under månaderna november-mars (150 dagar)

0 Motorvärmaren medför under denna period en genom-

snittlig besparing av 0.12 1 bensin per användnings-

tillfälle

Beräkningarna utförs med de prisuppgifter på bensin och

elenergi som gällde i mars 1980.

Privatekonomisk kalkyl

 

Vid en bensinbesparing av 0.12 1 per start och ett ben-

sinpris av 2.85 kr/l blir kostnadsbesparingen 34 öre

per start. För attuppnå detta åtgår dock 1 kWh elenergi

(500 W i 2 timmar). Konsumentpriset för 1 kWh varierar

över landet, från ca 16.5 öre i norra Norrland i hus

med elvärme, till ca 23 öre i södra Sverige i t ex hy-

reshus. Dessa priser inkluderar 4 öre/kWh i energiskatt.

Det innebär att man med nämnda förutsättningar tjänar
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mellan 11 öre och 17.5 öre per start genom att använda

motorvärmare. Med 150 användningstillfällen per år blir

Vinsten 16.50-26.25 kr per år.

När man studerar figur 13 framgår det att man bör använ-

na längre inkopplingstid ju kallare det är i luften.

Som en grov rekommendation kan man ange att 3 timmars

inkopplingstid bör användas under -150C, 2 timmars in-

kopplingstid mellan -15Oc och -50c, och 1 timmes in-

kopplingstid från -5OC och ända upp till ca +100C. Som

tidigare nämnts så bör inkopplingstiden begränsas till

maximalt 3 timmar, och för att kunna använda motorvärma-

ren på det optimala sättet torde det vara i det närmaste

nödvändigt att koppla värmaren till ett tidur.

För motorvärmaruttag på arbetsplatser och större bostads-

parkeringar finns möjligheten att begränsa den tid som

eluttagen är spänningsförande till ett par timmar innan

huvuddelen av abonnenterna hämtar sina bilar. Om detta

inte är möjligt, vid t ex arbetsplatser med skiftgång,

finns det möjligheter att koppla uttagen till ett relä

som styr inkopplingstiden kontinuerligt efter lufttem-

peraturen.

De bränslevinster som man kan uppnå genom användning av

motorvärmare är inte så stora att de kan betala instal-

lationen av värmare (ca 150-200 kr-Fmontering) och even-

tuellt tidur (ca 100-200 kr). Om installationskostnaden

kan motiveras av andra skäl, som t ex bättre komfort,

lättare kallstart, mindre motorslitage och snabbare im-

fria rutor, kan man dock säga att själva användandet av

motorvärmaren inte kostar något i sig, utan tvärtom spa-

rar lite pengar. En förutsättning för att det ska löna

sig ekonomiskt är dock att man inte samtidigt som motor-

värmaren kopplar in även en elektrisk kupévärmare, vil-

ket f n förekommer i relativt stor utsträckning.
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Samhällsekonomisk kalkyl

 

Den samhällsekonomiska kalkylen är betydligt svårare

att göra än den privatekonomiska pçya svårigheterna att

bestämma den samhällsekonomiska kostnaden för att pro-

chxxnxielenergingnespektive bensinen. I det följande re-

dovisas två olika tänkbara beräkningsmetoder. I den

första metoden tas alla kostnader med för import, pro-

duktion och distribution av bensin och elenergi, medan

i den andra metoden endast kostnader som inverkar på

landets bytesbalans medtas, dvs kostnaden för import av

varor och tjänster. I båda fallen görs i första skedet

bara kalkyler över kostnaden att använda redan befintliga

motorvärmare, dvs kostnaden för installationen av motor-

värmarna tas inte med.

Med tidigare nämnda förutsättningar, 800 000 bilar som

med två timmars inkoppling spar 0,12 1 bensin vid 150

starter per år, skulle den sparade mängden bensin bli

14,4 miljoner liter per år. För att uppnå detta åtgår

120 miljoner kWh==0,12 TWh.

Enligt uppgifter från Statens pris- och kartellnämnd

(SPK) var den genomsnittliga kostnaden för import- och

distribution av 1 liter bensin ca 1,30 kr i mars 1980.

(Skatten på 1 liter bensin utgör 1,39 kr).

Kostnaden för produktion och distribution av 1 kWh el-

energi är betydligt svårare att ange eftersom kostnaden

är olika beroende på i vilken typ av kraftverk som

energin produceras. Enligt uppgifter från Statens Vatten-

fallsverk bör man dock kunna räkna med en ungefärlig

genomsnittlig kostnad på ca 10 öre per kWh. (Denna kost-

nad tar hänsyn till viss utbyggnad. Kostnaden för att

använda bara idag befintliga anläggningar beräknas till

ca 5 öre per kWh, medan den långsiktiga marginalkostna-

den vid utbyggnad anges till ca 12 öre per kWh).
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Detta skulle ge en besparing av 14.4-106><1.30==18.7

miljoner kronor per år och en kostnad av 120-106><0.10=

12 miljoner kronor per år. Den årliga samhällsekonomiska

vinsten skulle alltså bli 6.7 miljoner kronor per år.

Om man skulle räkna med även installation av motorvärma-

re och tidur (ca 400 kr per bil) som en samhällsekono-

misk kostnad, blir det dock istället en betydande för-

lust. Vid en antagen installationstakt av 100 000 motor-

värmare per år, ökar den årliga kostnaden med 40 miljo-

ner kronor.

Om man bara räknar på de kostnader som påverkar vår by-

tesbalans blir resultatet något annorlunda. Enligt SPK

var kostnaden för import av 1 l bensin ca 0.95 kr i

mars 1980. Kostnaden för elenergi är även i detta fall

svår eabt ange eftersom t ex vattenkraften knappast

kostar något alls med detta beräkningssätt (endast av-

skrivning av importerad utrustning), medan exempelvis

oljeldade kraftverk kan ha en bränslekostnad kring 9

öre per kWh, (enligt Vattenfall). Den genomsnittliga

bränslekostnaden för alla idag befintliga anläggningar

har beräknats till 2.1 öre per kWh. Om man bedömer att

användning av motorvärmare nödvändiggör utnyttjande av

"toppkraft" i oljeeldade kraftverk bör mandock räkna

med marginalkostnaden 9 öre per kWh.

Besparingen genom minskad oljeimport skulle uppgå till

14.4-106><0.95==13.7 miljoner kronor per år. Kostnaden

för elenergin skulle bli 2.5-10.8 miljoner kronor per

år beroende på beräkningssätt. Användning av motorvärmare

skulle alltså kunna betyda en förbättrad bytesbalans med

mellan 3 och 11 miljoner kronor per år. I detta fall

skulle det inte göra någon större skillnad om installa-

tionskostnaden för värmarna räknades med, eftersom man

kan anta att största delen av dessa utgifter stannar

inom landet.
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