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Förord
Det finns idag en allmänt accepterad uppfattning om att emissioner från för-
bränningsmotorer utgör ett mycket allvarligt miljöproblem. Detta gäller i hög
grad gruppen arbetsmaskiner då dessa ofta är jämförelsevis äldre än till exempel
landsvägstrafiken och dessutom har en långsammare implementeringstakt av de
europagemensamma avgaskraven.

Föreliggande rapport utgör en del ur en större rapportserie vars syfte är att kart-
lägga arbetsfordons utsläpp av avgasemissioner samt få bättre kunskap om hur
motorerna arbetar i den skiftande verksamhet som många maskiner finns i. Det
övergripande projektet har bedrivits som ett samarbete mellan JTI – Institutet
för jordbruks- och miljöteknik, Institutionen för lantbruksteknik vid Sveriges
lantbruksuniversitet, SkogForsk, Svensk Maskinprovning AB, Luleå Tekniska
Universitet samt Vägverket Produktion.

Projektet har finansierats av Kommunikationsforskningsberedningen (numera en
del av VINNOVA), Energimyndigheten, Vägverket och LRF. Dessutom har VCE
(Volvo Construction Equipment) ställt motorer och Valtra Traktor AB traktorer
och motorer till projektets förfogande. Vidare har JTI disponerat en större traktor
från Lantmännens Maskin Import AB.

Denna rapport beskriver hur ett antal jordbruks- och anläggningsmaskiners moto-
rer arbetar under olika arbetsoperationer samt vilka avgasemissioner som dessa
arbeten leder till. Projektet är utförd i samarbete av Ola Pettersson och Olle Norén
vid JTI samt Magnus Lindgren och Per-Anders Hansson vid Inst. för lantbruks-
teknik. Rapporten bygger dels på fältstudier utförda mellan år 2000 och 2002,
dels på beräkningsmodeller baserade på fältmätningar samt analyser gjorda i
laboratoriemiljö. Stor vikt har lagts vid att beskriva vilken betydelse dynamiken
i motorernas arbetsmönster har för avgasemissioner och bränsleförbrukning.

Ett varmt tack riktas till forskningstekniker Jan Bergström som har genomfört
fälttester samt organiserat kontakter med försöksvärdar. Ett varmt tack riktas även
till verkstadsförman Torbjörn Morén och forskningstekniker Anders Ringmar som
bidragit till projektets genomförande.

Vi vill även rikta ett tack  till de maskinförare och maskinägare som ställt upp på
de olägenheter som fältmätningarna oundvikligen orsakat dem.

Uppsala i december 2002

/HQQDUW�1HOVRQ
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
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Sammanfattning
Denna rapport utgör en del i en rapportserie av totalt 10 stycken rapporter som
publicerats inom ”projekt EMMA”. Målet har varit att studera ett antal olika
arbetsmaskiners motorbelastning vid olika typer av arbete och redskapshantering.
Dessutom har emissionsutsläpp beräknats från motorerna vid dessa arbetsopera-
tioner. Vid dessa studier har åtta stycken olika arbetsmaskiner utrustats med
mätsystem för att registrera motorbelastning. Totalt har 49 olika arbetsoperationer
studerats. Dessa fältdata har kombinerats med motordata som framkommit vid
laboratoriemätningar av motorer parallellt inom projekt EMMA alternativt har
motorleverantörer tillhandahållit emissionsdata.  Ytterligare har ett mål inom
projektet varit att studera möjligheter till reducering av bränsleförbrukning och
emissionsutsläpp.

Resultaten visar att motorbelastningarna på arbetsmaskiner kan se mycket
varierande ut. Att utrycka emissionsfaktorer generellt för gruppen arbetsmaskiner
baserat på den statiska motorprovningscykeln ISO 8178 C1 eller någon annan
körcykel förefaller inte vara möjligt. Emissionsfaktorer bör basera sig på enskilda
arbetsoperationer kombinerat med bränsleförbrukningssiffror för att kunna ge
acceptabla svar. Många arbetsoperationer är att betrakta som statiska, det finns
dock ett fåtal arbetsoperationer som kan beskrivas som transienta och då oftast
mycket transienta. Exempel på detta är lastningsarbete. Till exempel  lastning av
grus från ficka till lastbil.

Effekten av transienter i motorbelastningen har studerats dels genom fältstudier
dels genom laborativa studier av avgasemissioner. Resultaten från dessa visar att
en transient arbetsoperation kan ge 14-20 % sämre bränsleverkningsgrad samt
16-225 % högre värden på avgasemissioner.

En simuleringsmodell har upprättats där olika scenarios kan provas för en lantbruks-
traktor, syftet är att studera verkan av till exempel ändrade utväxlingsförhållanden
och förbättrad respektive försämrad verkningsgrad på transmissionen. Simulerings-
modellen kan beräkna ändringar i förbrukad tid och förbrukat bränsle samt ändringar
i volymen av utsläppta motoremissioner.

Ett antal fältprov har utförts för att i likhet med simuleringsmodellen se på möjlig-
heterna att reducera bränsleförbrukning och emissionsutsläpp genom att välja
lämpligaste motorvarvtal och utväxling samt rätt storlek på redskap. Storleken
på redskap, till exempel antalet skär på en plog, kan betyda så mycket som 25 %
bättre bränsleutnyttjande vid  ändring av ett skär upp eller ner. Det är dock svårt
för den enskilde maskinägaren att alltid ha rätt redskapsstorlek till hands vid varje
skiftande yttre omständighet. Det är oftast körhastigheten som får vara den para-
meter som anpassas.

Bakgrund
Det finns idag en allmänt accepterad uppfattning om att emissioner från för-
bränningsmotorer utgör ett mycket allvarligt miljöproblem. Tunga dieselmotorer
har en betydande del i dessa utsläpp. Detta gäller särskilt arbetsmaskiner på grund
av att dessa haft senare implementerade avgaskrav än till exempel vägtrafiken
samt en långsammare föryngringstakt än dessa.
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När det gäller arbetsmaskiner är det så gått som uteslutande dieselmotorer som
används. Ett stort problem med dieselmotorer är utsläppen av kväveoxider, då
tekniker för att rena dessa emissioner inte är färdiga för kommersiellt bruk. Vidare
är rening av CO och HC samt partikelemissioner genom användning av oxidations-
katalysatorer och partikelfilter på arbetsmaskiner ovanligt. Emissionernas storlek
är därför i mycket hög grad beroende av bränsleförbrukningen.

Förbrukningen av dieselolja uppgår i Sverige årligen till ca 3 000 000 m3. I
Naturvårdsverkets slutredovisning av regeringsuppdrag M95/2562/7 anges att
arbetsmaskinernas sammanlagda dieselförbrukning enligt SCB:s statistik år 1995
uppgick till 1 450 000 m3. När det gäller att minska förbrukningen av fossila
bränslen är arbetsmaskinerna därför av stor betydelse.

Hos motortillverkarna pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete som tar sikte på
att förbättra verkningsgraden och därmed minska bränsleförbrukningen samt att
minska emissionerna. På sikt sett kan man därför räkna med såväl lägre bränsle-
förbrukning som lägre emissioner i takt med att nya motorer sätts i drift. Under
lång tid framöver kommer vi emellertid att få räkna med att en stor del av maskin-
parken drivs av redan befintliga motorer.

Emissionsdata baseras i regel på laboratorieprov där motorn körts på en chassi-
dynamometer eller i en motortestbänk. Testerna utförs efter någon standardiserad
körcykel. Vanliga körcykler är ECE R49 som är en 13-mode test och ISO 8178
som är en 8-mode test (ISO,1996; EEC, 1988). De emissionsvärden som sedan
anges beräknas med användande av viktningsfaktorer för varje mode.

När det gäller arbetsmaskiner kan man misstänka att emissionsvärden baserade på
de tidigare nämnda körcyklerna inte är representativa för verkliga emissioner. Vid
transportarbete med exempelvis skotare och dumprar ligger effektuttaget sannolikt
högt under större delen av körningen, vilket starkt avviker från viktningsvärdena i
körcyklerna. I andra fall handlar det om transienta förlopp, exempelvis för skogs-
skördare, medan körcyklerna tas fram vid statisk belastning för varje körpunkt.

Många LCA-analyser visar att utsläpp från arbetsmaskinernas förbränningsmotorer
drivna med fossila bränslen står för en betydande del av miljöbelastningen. Enligt
en utredning som gjorts för Naturvårdsverkets räkning utgör emissionerna från
arbetsmaskinernas motorer ca 23 % av den totala mängden emissioner (SCB, 1999).
I takt med att emissionerna från landsvägsfordonen minskar förändras storleken på
andelen emissioner från arbetsmaskiner. Denna grupp av maskiner har därför stor
betydelse i emissionssammanhang. Dessvärre tyder emellertid en genomgång av
använda emissionsdata på att beräkningsunderlaget i många fall kan vara behäftat
med stora – i vissa fall mycket stora – fel. Detta innebär i sin tur att den angivna
siffran i verkligheten kan vara högre eller lägre.

Hösten 1999 startade en större studie som drevs i projektform med JTI som
koordinator. Medverkande företag var Institutet för jordbruks och miljöteknik,
Institutionen för lantbruksteknik, SLU, SkogForsk, Svensk Maskinprovning AB,
Luleå tekniska universitet samt Vägverket Produktion. Syftet med projektet var
att öka kunskapen om arbetsmaskiners verkliga utsläppsnivåer av avgasemissioner
vid relevanta arbeten. Studien genomfördes via fältmätningar, laborativa analyser
i motorlaboratorier,  inventering av fordonspark samt omfattande bearbetning av
insamlade data. Resultaten av dessa studier har sedan beräknats och sammanställts
i rapportform. Ett stort fokus har riktats mot transienta motorbelastningar och icke
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reglerade emissioner. I tabell 1 redovisas Projekt EMMAS (Utveckling av
relevanta arbetscykler och emissionsfaktorer samt reducering av bränsleförbruk-
ning för arbetsmaskiner) omfattning uppdelat på projektets olika delar enligt
ansökningshandlingen. Dessutom anger tabell 1 utförare, en kortare beskrivning
av deluppdrag samt titlar på respektive utförares rapporter Föreliggande rapport
utgör en del av detta projekt.

Tabell 1. Arbeten och rapporter  utförda inom projekt EMMA. Markerad sektion avser
uppdrag som avrapporteras i föreliggande rapport.

nr Uppdrag Utfört av Rapport
nr

Delrapport titel

A Kartläggning av antal arbets-
maskiner och deras arbetstid SMP, JTI 1 Kartläggning av antal arbets-

maskiner och deras användning
B Studera kör- och belastnings-

mönster för jordbruks- och
anläggningsmaskiner JTI, LT 2

Jordbruks- och anläggnings-
maskiners motorbelastning och
avgasemissioner samt möjligheter
att minska bränsleförbrukning och
avgasemissioner

B
JTI, LT 3

A system for onboard determina-
tion of engine power by measuring
fuel consumption at 1 Hz

B

LT, JTI 4

Utrustning för kontinuerlig effekt-
mätning på jordbrukstraktor –
Baserad på trådtöjningsgivare och
telemetrisk signalöverföring

B
LT, JTI 5

A methodology for measuring the
effects of dynamic loads on the fuel
efficiency of agricultural tractors

B

LT 6

Effects of Engine Control
Strategies and Transmission
Characteristics on the Exhaust Gas
Emissions from an Agricultural
Tractor

B

LT, JTI 7

A Comparison between Different
Methods of Calculating Average
Engine Emissions for Agricultural
Tractors

C Kör- och belastningsmönster
för skogsmaskiner SkogForsk 8 Skogsmaskiners motorbelastning

och avgasutsläpp
D Fastställande av typiska kör-

cyklers dynamiska karaktär
JTI, LT,

SkogForsk 2,3,4,5 Se ovan

E Bestämning av energiåtgång
och emissioner vid olika
arbetsoperationer

JTI, LT,
SkogForsk,

LTU
2,3 Se ovan

F Åtgärder för att minska
bränsleförbrukning och
emissioner genom ändrade
metoder, körmönster och
rutiner

JTI, LT,
SkogForsk 2,6 Se ovan

G Mätningar av emissioner
under transienta
driftförhållanden

SMP 9
Mätning av reglerade emissioner
vid dynamiska förlopp

H Mätning av reglerade och
icke-reglerade emissioner LTU 10

Mätning av reglerade och icke
reglerade emissioner vid statiska
förlopp
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Belastningsmönster och emissioner

Mål

Syftet har varit att studera och kartlägga hur olika redskap och arbetsoperationer
påverkar motorernas belastningsmönster samt utsläpp av avgasemissioner.
Projektet förväntades leda till resultat som ökade möjligheten att beräkna emis-
sionsbelastningen för enskilda operationer på ett bättre sätt än vad tidigare varit
möjligt. Målet har även varit att studera hur stora transienta variationer som före-
kommer i arbetsoperationerna.

Metoder

Motorernas belastningsmönster baserar sig på inspelade fältdata under projekt-
tiden. Det finns naturligtvis en enorm spridning i driftsförhållanden och maskin-
storlekar som påverkar hur motorbelastningens variationer och nivåer fördelar sig.
De data som redovisas får ses som relevanta exempel där skillnad i belastnings-
mönster vid olika typer av redskap och användningsområden framträder.

Motorernas avgasutsläpp vid olika typer av arbeten beräknas i två steg, dels baserar
de sig på uppmätta fältdata över motorernas arbetsmönster, dels baserar de sig på
motorernas uppmätta avgashalter i avgaslaboratorier, uppmätta inom detta projekt
vid avgaslaboratorier i Luleå och Umeå (se vidare rapport 9 och 10). För de moto-
rer vi ej haft möjlighet att inom projektets ramar analysera, har vi nyttjat tillverkar-
nas egna provningsdata för de specifika motorerna samt data från (Hansson et al.,
1998). Dessa två analyser, fältdata och laboratoriedata, kombineras sedan och
beräknas till specifika värden för varje enskilt arbete.

Under projekttiden har tre lantbrukstraktorer och en skördetröska samt fyra anlägg-
ningsmaskiner studerats under skiftande arbeten och med en mängd olika redskap.
Under projektets första del placerades en 75kW Valtra 6600 försedd med mätutrust-
ning ut på olika gårdar där traktorn fick ersätta gårdens egna traktorer. På detta vis
fick vi mycket motordata från relevanta arbeten. Gårdarna valdes ut med tanke på
att finna rätt storlek på redskap samt att både djurgård och spannmålsgård skulle
vara representerade.  Under projektets andra del har en traktor Valtra 6650 utrustad
med lastare använts i fältförsöken. Vid dessa körningar som varit mer av typen
specialinriktade enskilda prov har JTI:s egen personal varit förare. Under projektets
andra hälft har även en större traktor deltagit i fältstudierna. Det har varit en Case
IH MX 270. Den maskinen har körts av både JTI:s personal samt olika lantbrukare.
Det finns naturligtvis stora variationer i hur hårt en arbetsoperation belastar traktorns
motor även om man jämför två likartade situationer. Till exempel kan plöjning
belasta traktorn väldigt olika beroende på jordart och bearbetningsdjup. Mönstret
på belastningen blir dock likartat, det som skiljer är bränsleförbrukning och emis-
sioner per hektar. De siffror som redovisas för jordbearbetande operationer är upp-
mätta på styv lera i Uppland och representerar således något högre värden än genom-
snittet för hela landet. Beträffande anläggningsmaskiner har under projektets första
period två stycken lastmaskiner försetts med mätutrustning. Dessa lastmaskiner har
ägts av Vägverket Produktion och har gått som servicemaskiner på tämligen skift-
ande arbetsuppgifter beroende på säsong. Mätningarna har pågått inom den ordinarie
verksamheten med vägverkets egna förare. Vid några tillfällen har JTI:s personal
kört maskinerna. I projektets senare del har mätningar utförts på en ramstyrd dumper
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under skiftande anläggningsarbeten på en golfbana. Mätningar har även utförts på en
runtomsvängande hjulburen grävmaskin.

Studerade fordon  och operationer

Nedan följer kortfattade beskrivningar över de olika arbetsmaskiner, redskap och
arbetsoperationer och som ingått i studien.

9DOWUD�����

Fyrcylindrig turboladdad motor Valmet (SISU) 420 DS på 75kW. Maskinen är av
1996 års modell och är således en så kallad steg 0-motor gällande  avgasrening.
Traktorn har traditionell grupp- och stegväxellåda samt 3-växlad snabbväxel.
Transmissionen innehåller en normal lamellkoppling samt en oljeturbinkoppling.

Bild 1. Lantbrukstraktor Valtra 6600. Foto: JTI

$UEHWHQ�XWI|UGD�PHG�9DOWUD�����

•  Direktsåmaskin Väderstad rapid 300c 3 m arbetsbredd. Datainsamling under
fyra dagar i maj år 2000. Marken hade förbearbetats tidigare med jord-
bearbetande redskap.

•  Exakthack JF FCT 1100. Två dagars mätningar vid Norrby Alunda. Traktorn
var möjligen något undermotoriserad för denna hack. Normalt körs den med
en större traktor.

•  Harvning såbäddsberedning med ”Vibergs bastant”  85 pinnars harv.
Förarbete har skett när fastgödsel tidigare myllats ner med en lättare harv.
Cirka två dagars mättid

•  Harvning vårbruk 7 meters arbetsbredd ,70 pinnar. Cirka två dagars mättid

•  Harvning i höstbruk 7 meters arbetsbredd, 70 pinnar. Cirka två dagars mättid.

•  Hövändare rotorhövändare ca 5 m. En dags mättid två olika förare.

•  Inplastare, bogserad inplastare för rundbal. En dags inspelningstid.
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•  Plog, fyrskärig växelplog Kverneland EG 85 hydrauliskt ställbar 14” – 22 ”.
Tre dagars mättid.

•  Plog femskärig delburen tegplog. Överrum ställbar 14- 16 tum. Datainsamling
vid fyra olika tillfällen vid Alunda.

•  Småbalspress New Holland Haylainer 370, hårdpressning fyrkantsbal.
Datainsamling under tre dagar.

•  Skogskärra Patu med hydraulisk kran. Cirka 10 dagars datainsamling. Mycket
kranarbete vid låg motorbelastning.

•  Slåtterkross JF GX 2800 S bredspridande. Datainsamling under 7 dagar.

•  Stubbearbetning med kultivator på stubbåker, tre dagars datainsamling.

•  Såmaskin Nordsten bogserad 3 meter arbetsbredd 1 dags datainsamling.

•  Transport på kurvig asfaltväg väg med Velsa boggikärra lastad med grus i ena
riktningen samt tom i andra riktningen. En dags inspelningar. Lastvikt netto
var i storleksordningen 11 ton.

•  Spridning av Urin med Star 15 m3 tankvagn och 12 m spridningsramp.
Hastighet 4,1 km/h.

•  Fyllning av Urin till ovanstående tankvagn med hjälp av kranmonterad
hydrauldriven pump driven från traktorn, som sänks ner i gödselbassäng.

•  Vältning med Ysta 6 meters bredd. Vältning efter spridning av konstgödning.

•  Konstgödning, spridning med Rotina 881, helburen spridare.

9DOWUD�����

Fyrcylindrig turboladdad dieselmotor SISU 420 DWRE på 75 kW Maskinen är av
2000 årsmodell och uppfyller kraven på avgasrening för steg ett. Transmissionen har
grupp- och stegväxellåda samt elektrohydrauliskt styrd snabbväxel med program-
merbara automatlägen. Fram och backväxel styrs även elhydrauliskt. Traktorn saknar
ordinär koppling då snabbväxellådan även fungerar som körkoppling. Traktorn är
utrustad med frontlastare samt är fyrhjulsdriven.

Bild 2. Lanbrukstraktor med frontmonterad lastare Valtra 6650. Foto: JTI
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$UEHWVRSHUDWLRQHU�PHG�9DOWUD�����

•  Harvning med Väderstad 4-axlad 72 pinnars harv. 1:a, 2:a och 3:e harv-
omgång på samma åker. 12 hektar i början av maj 2001.

•  Fastgödselspridning, JF ST 70, 6 m arbetsbredd, körhastighet 5 km/h. Netto-
vikt per lass 7,5 ton. Data registrerats vid spridning av ca 85 ton gödsel.

•  Kletgödselspridning. Hillspridare HS-11. Spridning av blandat klet- och mer
flytande gödsel. Körhastighet 8,5 km/h. Data registrerades vid spridning på ca
1 hektar.

•  Kletgödselspridning, registrerad data enligt ovan med avsikt på transport till
och från åker. Lastad vikt ca 11 ton.

•  Spridning av Urin med Star 15 m3 tankvagn och 12 m spridningsramp. Hastig-
het 4,1 km/h

•  Fyllning av Urin med hjälp av kranmonterad hydrauldriven pump driven från
traktorn, som sänks ner i gödselbassäng.

•  Plog. Plöjning har skett med fyra olika plogar, en treskärig växelplog från
Överrum, två st. fyrskäriga växelplogar, en från Överrum och en från
Kverneland. Dessutom har en femskärig delburen växelplog från Överrum
används. Dessa har körts på tre olika gårdar under skiftande förhållanden.
Mestadels har det varit tämligen hårdplöjt på styv lera.

•  Slåtterkross, Slåtter av vall med en John Deere 1326 körhastighet  9,8 km/h
2 m arbetsbredd

•  Såmaskin, Juko HT 3000, 3 meters arbetsbredd, Hastighet 8 km/h.

•  Transport, Vägtransport med större kärra typ lastbilsbakända, Bruttovikt på
släp 17 ton. Blandad körning mellan landsväg och mindre byväg med mer
inslag av kupering.

•  Vältning, vältning med Dalmo 6 meters vält. Hastighet ca 12,5 km/h

•  Frontlastararbete, omlastning/sortering av grus i högar.

&DVH�,+�0;����

Sexcylindrig turboladdad motor med intercooler och 24-ventilersteknik. Motorn
är på 240kW och klarar avgasreningskrav steg 2. Transmissionen är av typen
power-shift med 18 växlar framåt och 4 bakåt.
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Bild 3. Lanbrukstraktor Case IH MX 270. Foto: JTI

$UEHWHQ�PHG�&DVH�,+�0;����

•  Plog. Plöjning har skett med en Överrum 8 skärig delburen tegplog. De yttre
förutsättningarna var tämligen tuffa. Dragkraftsbehovet var stort.

•  Sådd, Direktsådd på stubbearbetad åker med Väderstad Rapid A600C.
Arbetsbredd 6 meter. Körhastighet 10,8 respektive 12,5 km/h.

0DVVH\�)HUJXVRQ�����

18 fots skärbord, Motor från SISU diesel ,634 DSBIEL, på 162 kW. Framdriv-
ningen är hydrostatisk. Utrustad med fieldstarsystem för att mäta avkastning.
Beräkningar av emissioner baserar sig på analyser utförda på en närbesläktad Sisu
diesel motor. Dock ej i identiskt lika utförande.

Bild 4. Skördetröska Massey Ferguson 7254. Foto: JTI
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$UEHWHQ�PHG�VN|UGHWU|VND�0)�����

•  Tröskning av höstvete, halmhack inkopplad.

•  Tröskning av korn, halmhack inkopplad.

•  Tröskning av havre, halmhack inkopplad.

•  Tröskning av oljeväxter, halmhack inkopplad.

9ROYR�/���&

Hjullastare Volvo L-50C. Årsmodell 1999. Fyrcylindrig turboladdad motor TD 40
GFE från Perkins på 75 kW effekt. Motorn uppfyller avgaskrav för steg 1. Trans-
missionen är helt hydrostatisk

Bild 5. Lastmaskin Volvo L-50C. Foto: JTI

$UEHWHQ�PHG�ODVWPDVNLQ�9ROYR�/���

•  Snölastning. Arbete med att lägga snö på hög.

•  Sandlastning. Flytta sand från en sandhög till upplag bredvid.

•  Kantklippning. Gräskantklippning, mindre aggregat monterat på vikarmskran.
Hydrauliskt driven från traktormotorn.

•  Terminalarbete. Pallgaffelhantering, lastning lossning .

•  Stödkantsutläggning. Specialbyggd maskin som lägger sand i en sträng längs
asfaltkanten. Ibland skjuter lastmaskinen en lastbil framför sig som tippar sand
i läggaren ungefär som en asfaltläggare, se bild 6.
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Bild 6. Lastmaskin L-50 med aggregat för stödkantsutläggning.

/DVWPDVNLQ�9ROYR�/���&

Volvo hjullastare L-70C årsmodell 1999. Motor, Volvo TD63 KDE turboladdad
med laddluftkylare. Effekt 96 kW. Momentomvandlare och power-shift transmis-
sion.

Bild 7. Lastmaskin L-70C. Foto: JTI
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$UEHWHQ�PHG�9ROYR�/���&

•  Gräskantklippning. Maskinen var utrustad med en hydraulisk vikarmskran
monterad i lastarfästet. Drivningen är hydraulisk och drivs från lastmaskinens
egen motor, se bild 8. Hastighet vid klippning var ungefär 9 km/h.

•  Gruslastning, Gruslastning avser arbete i grusgrop, lastning av sand och finare
krossmaterial på lastbilar och dumprar.

•  Materialsortering, avser arbete i grusgrop men endast i form av sortering i grus-
fickor och lossbrytning av tjälat material, inget lastningsarbete

Bild 8. Lastmaskin L-70 utrustad med aggregat för gräskantklippning.

'XPSHU�9ROYR�$��&

Volvo A25 C ramstyr dumper, Årsmodell 1998 sexcylindrig turboladdad
dieselmotor TD-73KCE på 187 kW. Maskinen omfattas ej av avgaskraven
för steg 1, men har en emissionsnivå som understiger dessa värden.
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Bild 9. Ramstyrd dumper Volvo A-25C. Foto: JTI

$UEHWHQ�PHG�'XPSHU�9ROYR�$��&

•  Transportkörning efter väg utan last.

•  Transport av sand inom byggnadsområde (anläggning av golfbana).

•  Transport av lera i terräng.

*UlYPDVNLQ�9ROYR�(:����

Volvo EW150 hjulburen runtomsvängande grävmaskin årsmodell 1998. Turbo-
laddad dieselmotor TD 40 KEE från Perkins på 78 kW. Motorn uppfyller avgas-
kraven för steg 1.

Bild 10. Runtomsvängande hjulburen grävmaskin Volvo EW-150. Foto: JTI
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$UEHWHQ�PHG�JUlYPDVNLQ�9ROYR�(:���

•  Grävning, planering och justeringsarbeten vid husbygge. Arbete med
rototiltskopa.

Mätsystem

De mätsystem som användes på de båda Valtra-traktorerna samt lastmaskiner
och grävmaskin finns separat dokumenterat i en teknisk rapport (Pettersson et al.,
2002). Mätsystemen har en datalogger monterad i traktorn som en gång i sekunden
lagrarinformation rörande bränsleförbrukning, motorvarvtal, bränsletemperatur,
lufttemperatur, avgastemperatur, motortemperatur, hjulhastigheter, radarhastighet,
backväxel handbroms mm. Utrustningen skiljer sig till viss del mellan traktorerna.
Systemet för att mäta bränsleförbrukning är ett så kallat nettoflödessystem där
enbart den förbrukade mängden bränsle passerar en högupplöst flödesmätare, se
bild 11. Detta ger möjlighet att studera transienta variationer i moment och effekt-
uttag ner till en upplösning på en sekund. Dataloggern kan fjärrstyras och även
tömmas på data via telefonnätet till en stationär dator. På Valtra 6650-traktorn har
även installerats ett system för att mäta vridmoment på huvudaxeln mellan motor
och koppling. Detta system bygger på teknik med trådlös telemetriöverföring av
signaler från trådtöjningsgivare. Systemet finns beskrivet i en separat rapport.
(Nordin, 2000). På den stora Case traktorn samt skördetröskan och dumpern har en
konventionell bränsleflödesmätare av tvåkammartyp använts, denna ger inte samma
höga upplösning på mätdata, men klarar det högre bränsleflöde som var aktuellt i
dessa fall.

Bild 11. Bränslesystem utrustat med mätutrustning.

Databehandling och emissionsberäkning

Vid databehandling och emissionsberäkning används inspelade fältdata och emis-
sionsvärden från laboratoriemätningar som ingångsdata.
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Vid studier av motorbelastning, emissioner samt förekomst av transienter i motorns
varvtal och moment valdes, på statistiska grunder, en mätning per operation.
Motorns arbetsområde delades upp i 400 delområden, 20 intervall jämt fördelade
över motorns varvtal och 20 över motorns moment. För samtliga mätningar beräk-
nades frekvensen, antal datapunkter av motor varvtal och moment, i de olika del-
områdena. Resultaten normaliserades för att eliminera effekter av tidsmässigt
extremt långa eller korta operationer.

Baserat på ovan beskrivna metodik valdes en individuell mätning per operation
som representativ för vidare analys. Urvalet skedde genom att undersöka vilken
av de individuella mätningarna som hade en frekvens som  bäst representerade
den för operationen sammanslagna frekvensen. Denna urvalsmetod resulterar i
att effekter på motorbelastning och emissioner av olika förare samt andra yttre
omständigheter minimeras. Den utvalda operationen representerar ”normala” för-
hållanden med avseende på i studien ingående förare och fältförhållande.

Inspelade körmönster analyserades både med avseende på statisk motorbelastning
och förekomst av transienter i motorns varvtal och moment. Den statiska motor-
belastningen beräknades från fördelningen av varje datapunkt (kombination av
moment och varvtal). Bild 12 visar fördelning av motorbelastningen under plöjning
med Valtra 6650 HiTech-traktor.
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Bild 12. Fördelning av motorbelastningen vid plöjning med Valtra 6650 HiTech-traktor.

Den i bild 12 beskrivna fördelningen av motorbelastning ger en god visuell bild
av hur motorn har belastats, dock är det svårt att kvantifiera belastningen eller att
göra objektiva jämförelser mellan olika belastningsmönster eller operationer. En
metod att mer objektivt beskriva motorbelastningen är att jämföra hur de olika
operationsspecifika motorbelastningarna harmoniserar med nu gällande testcykel
för arbetsmaskiner, ISO 8178 C1, se tabell 2.
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Tabell 2. Motorbelastning för testcykel ISO 8178 samt viktningsfaktorer för arbets-
maskiner typ C1.Vid viktning typ C1 nyttjas ej tre stycken moder, därav benämns
testet som en 8 mods testcykel.

Mode nr Varvtal Moment

%

Viktning enligt C1

%

1 Nominellt varv 100 15
2 Nominellt varv 75 15

3 Nominellt varv 50 15
4 Nominellt varv 25 -

5 Nominellt varv 10 10
6 Mellanvarv 100 10

7 Mellanvarv 75 10

8 Mellanvarv 50 10
9 Mellanvarv 25 -

10 Mellanvarv 10 -
11 Tomgång 0 15

Nominellt varv motsvarar varvtalet vid av tillverkaren angiven maxeffekt.
Mellanvarv motsvarar varvtalet vid maximalt moment.

I bild 13 beskrivs samma motorbelastning som i bild 12 men i förhållande till ISO
8178 C1, vilken grafiskt återges i bild 14 för samma motor. De olika modernas
viktningsfaktorer har beräknats utifrån hur ofta en datapunkt har förekommit i
dess närhet. Samtliga datapunkter har allokerats till den närmaste moden.
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Bild 13. Motorbelastning i % enligt moderna i ISO 8178 C1, vid plöjning med Valtra 6650
HiTech-traktor.
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Bild 14. Motorbelastning i % enligt testnormen  ISO 8178 C1, med anpassade nivåer av
moment och motorvarvtal  för Valtra 6650.

För varje studerad operation beräknades emissioner av koldioxid (CO2), kol-
monoxid (CO), kolväten (HC) kväveoxider (NOX) samt bränsleförbrukning.
Beräkning av emissioner utfördes för varje inspelad datapunkt för de utvalda
operationerna. Med hjälp emissionsvärden erhållna från upp till 36 statiska
mätpunkter jämnt fördelade över motorns arbetsområde, kunde ett samband
mellan emissioner, motorvarv och moment bestämmas för varje kombination av
motorvarv och moment. Beräkningsmetoden finns diskuterad i Hansson et al.
(1998). Operationsspecifika emissionsfaktorer beräknades som absoluta emis-
sioner (g/h) och per MJ förbrukad diesel samt per liter förbrukad diesel. Energi-
innehållet och densitet för diesel har beräknats till 43,2 MJ/kg MK1 diesel respek-
tive 0,814 kg/liter MK1 diesel. För relevanta operationer med lantbruksfordon
beräknades även emissioner per brukad hektar. Samtliga data är beräknade för en
bearbetning t.ex. en överåkning med jordbearbetande redskap.

För Massey Ferguson 7254, motor sisu diesel 634 DSBIE, har inga emissionsdata
erhållits utan data rörande specifika emissioner har införskaffats från en liknande
motor, sisu diesel 620 DWRE. Motor sisu diesel 620 DWRE har uppmätts inom
huvudprojektet och är monterad i en skogsmaskin. Båda motorerna har överens-
stämmande tilläggsutrustning, nominellt och mellanvarvtal samt antas ha samma
specifika emissioner i förhållande till uppmätta moder.

Beräkning av transienter

En transient i motorns varvtal eller moment definierades som skillnaden i varvtal
eller moment mellan två mätpunkter. För att underlätta jämförelser mellan olika
arbetsmaskiner och motorer normaliserades samtliga mätdata. Varvtal normali-
serades enligt federal test procedure (FTP) genom att använda motortillverkarnas
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tomgångs- och nominella varvtal. Moment normaliserades till av tillverkaren
specificerat maximalt momentuttag.
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Förekomsten av transienter i motorns varvtal och moment beräknades som medel-
värdet av samtliga under mätningen beräknade skillnader i motorns varvtal eller
moment. Transienter i motorns varvtal redovisas med enheten normaliserad varv-
talsförändring per sekund samt motsvarande för transienter i moment. För Valtra
6650 HiTech-traktor motsvarar en varvtalsförändring av 10 % s-1 en faktisk för-
ändring av 145 min-1 per sekund eller från tomgång (750 min-1) till nominellt
varvtal (2200 min-1) på 10 sekunder.

Resultat

Under denna rubrik redovisas hur motorerna verkligen arbetar under de specifika
arbetssituationer som råder vid olika arbetsmaskiner och användande av olika
redskap, de verkliga avgasutsläppen som dessa operationer leder till samt graden
av transienter i belastningsmönstret.

Belastningsmönster

I tabell 3 och 10 redovisas motorernas belastningsmönster för de studerade
operationerna fördelat på fordonsslag. Beräknade emissionsfaktorer samt bränsle-
förbrukning för motsvarande operationer redovisas i tabell 11-30.
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Tabell 3. Operationsspecifika motorbelastningar fördelad enligt moderna i ISO 8178 C1
för Valtra 6600 traktor.

Operation Motorbelastning i tidsprocent vid olika moder
Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode 8 Mode 11

ISO 8178 C1 15 15 15 10 10 10 10 15
Direktsådd 13 21 4 0 6 44 10 2
Exakthack 89 10 1 0 0 0 0 0

Harvning vårbruk 85* 27 47 7 0 3 11 5 0

Harvning höstbruk 70* 9 69 21 1 0 0 0 0
Harvning vårbruk 70* 2 92 5 1 0 0 0 0

Hövändare 0 0 0 0 0 1 99 0
Inplastare 0 0 0 0 1 7 40 52

Plöjning 4 skär växel 46 24 0 0 2 4 23 1
Plöjning 5 skär teg 38 13 8 6 8 9 18 0

Småbalspress 0 32 10 0 0 1 56 1
Skogskärra 4 4 2 0 2 2 6 80

Slåtterkross 38 24 2 0 1 35 0 0
Stubbearbetning 73 26 1 0 0 0 0 0

Sådd 1 25 67 4 0 0 3 0

Transport 13 7 12 5 4 6 12 41
Spridning av urin 0 1 3 1 0 0 95 0

Fyllning av urin 0 0 0 49 0 0 48 3
Vältning 0 0 0 0 0 0 72 28

Konstgödselspridning 1 6 4 1 1 1 43 43

*Antal pinnar
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Tabell 4. Operationsspecifika motorbelastningar fördelad enligt moderna i ISO 8178 C1
för Valtra 6650 traktor.

Operation Motorbelastning i tidsprocent vid olika moder
Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode 8 Mode 11

ISO 8178 C1 15 15 15 10 10 10 10 15
Frontlastare 0 0 2 8 0 0 73 17
Fastgödselspridning 13 26 26 1 0 18 16 0

Kletgödselspridning 0 36 63 1 0 0 0 0
Kletgödseltransport 44 13 17 4 16 1 4 1

Spridning av urin 0 0 1 2 0 0 96 1
Fyllning av urin 0 0 20 47 0 0 31 2

Harvning 56 1 0 0 23 16 2 2

Plöjning 55 3 2 1 13 8 15 3
Slåtterkross 0 0 0 1 0 1 95 3

Sådd 0 3 3 0 0 7 79 8
Transport 37 27 14 8 7 3 2 2

Vältning 0 0 1 0 0 2 83 14

Tabell 5. Operationsspecifika motorbelastningar fördelad enligt moderna i ISO 8178 C1
för Case IH MX 270 traktor.

Operation Motorbelastning i tidsprocent vid olika moder
Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode 8 Mode 11

ISO 8178 C1 15 15 15 10 10 10 10 15
Plöjning 8 skär 61 8 6 9 6 2 5 3

Tabell 6. Operationsspecifika motorbelastningar fördelad enligt moderna i ISO 8178 C1
för Massey Ferguson tröska.

Operation Motorbelastning i tidsprocent vid olika moder

Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode 8 Mode 11

ISO 8178 C1 15 15 15 10 10 10 10 15

Höstvete 18 44 28 10 0 0 0 0
Korn 6 26 50 18 0 0 0 0
Oljeväxter 5 22 54 19 0 0 0 0

Havre 4 23 49 24 0 0 0 0

Tabell 7. Operationsspecifika motorbelastningar fördelad enligt moderna i ISO 8178 C1
för Volvo L70 hjullastare.

Operation Motorbelastning i tidsprocent vid olika moder

Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode 8 Mode 11

ISO 8178 C1 15 15 15 10 10 10 10 15

Kantklippning 9 7 1 0 0 18 63 2
Gruslastning 6 8 2 0 0 6 40 38
Materialsortering 0 2 4 1 0 3 53 37
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Tabell 8. Operationsspecifika motorbelastningar fördelad enligt moderna i ISO 8178 C1
för Volvo L50 hjullastare.

Operation Motorbelastning i tidsprocent vid olika moder
Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode 8 Mode 11

ISO 8178 C1 15 15 15 10 10 10 10 15
Snölastning 1 1 1 0 0 7 65 25
Sandlastning 5 5 4 0 0 7 66 13

kantklippning 1 1 1 0 0 1 86 10
Terminalarbete 2 0 0 0 0 3 47 48

Stödkantsutläggning 2 0 0 0 0 1 30 67

Tabell 9. Operationsspecifika motorbelastningar fördelad enligt moderna i ISO 8178 C1
för Dumper A-25.

Operation Motorbelastning i tidsprocent vid olika moder

Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode 8 Mode 11

ISO 8178 C1 15 15 15 10 10 10 10 15
Tom transport 5 15 13 4 15 10 23 15

Sand 16 12 17 46 1 3 5 0
Lera 4 1 2 10 8 5 44 26

Tabell 10. Operationsspecifika motorbelastningar fördelad enligt moderna i ISO 8178 C1
för EW150C grävmaskin.

Operation Motorbelastning i tidsprocent vid olika moder
Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode 8 Mode 11

ISO 8178 C1 15 15 15 10 10 10 10 15
Grävning 0 0 0 0 26 55 17 2
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Emissionsnivåer

Tabell 11. Operationsspecifika emissionsfaktorer per timme för Valtra 6600 traktor.

Operation Effekt bränsleförbrukning Emissioner [g/h]
kW kg/h CO2 CO HC NOX

Direktsådd 55 12,1 39300 24,7 9,1 489
Exakthack 74 17,3 56200 30,8 10,6 618

Harvning vårbruk 85* 57 12,8 41600 27,0 10,2 469
Harvning höstbruk 70* 53 12,1 39300 28,9 11,1 404

Harvning vårbruk 70* 54 12,0 39000 28,5 11,1 403
Hövändare 24 6,2 20200 25,8 7,9 241

Inplastare 20 5,0 16300 22,3 5,9 236
Plöjning 4 skär växel 54 12,3 39900 28,0 9,4 453

Plöjning 5 skär teg 51 11,6 37700 27,5 9,4 449

Småbalspress 42 9,5 30900 22,9 9,3 368
Skogskärra 1 3,0 9800 36,1 6,2 148

Slåtterkross 59 12,9 41900 25,8 9,4 512
Stubbearbetning 69 15,9 51600 30,0 10,7 564

Sådd 39 9,5 30900 29,0 10,7 311
Transport 26 6,4 20800 33,3 7,9 257

Spridning av urin 28 7,0 22800 25,0 8,6 267
Fyllning av urin 11 4,1 13300 40,4 8,8 140

Vältning 16 4,4 14300 20,3 5,6 201

Konstgödselspridning 16 4,4 14300 32,3 7,2 181

* Antal pinnar
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Tabell 12. Operationsspecifika emissionsfaktorer per hektar för Valtra 6600 traktor.

Operation Avverkning bränsle Emissioner [g/ha]
ha/h kg/ha CO2 CO HC NOX

Direktsådd 2,42 5,0 16200 10,2 3,8 202
Exakthack 0,44 39,7 129000 70,7 24,3 1417

Harvning vårbruk 85* 8,00 1,6 5200 3,4 1,3 59
Harvning höstbruk 70* 4,32 2,8 9100 6,7 2,6 93

Harvning vårbruk 70* 4,29 2,8 9100 6,7 2,6 94
Hövändare 2,21 2,8 9100 11,7 3,6 109

Inplastare
Plöjning 4 skär växel 1,35 9,1 29500 20,7 7,0 335

Plöjning 4 skär växel 0,85 14,4 46700 32,8 11,0 530
Plöjning 5 skär teg 0,81 14,4 46700 34,1 11,7 558

Plöjning 5 skär teg 0,60 19,2 62400 45,5 15,6 743

Småbalspress
Skogskärra

Slåtterkross 2,53 5,1 16600 10,2 3,7 202
Stubbearbetning 1,25 12,7 41200 24,0 8,6 450

Sådd 2,26 4,2 13700 12,8 4,7 138
Transport

Spridning av urin 4,38 1,6 5200 5,7 2,0 61
Fyllning av urin

Vältning 3,67 1,2 3900 5,5 1,5 55

Konstgödselspridning 11,00 0,4 1300 2,9 0,7 17

* Antal pinnar
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Tabell 13. Operationsspecifika emissionsfaktorer per MJ förbrukat bränsle samt, inom
parentes, per liter förbrukat bränsle för Valtra 6600 traktor.

Operation Emissioner [g/MJ (liter) bränsle]
CO2 CO HC NOX

Direktsådd 75 (2600) 0,047 (1,7) 0,017 (0,61) 0,94 (33)
Exakthack 75 (2600) 0,041 (1,5) 0,014 (0,50) 0,83 (29)

Harvning vårbruk 85* 75 (2600) 0,049 (1,7) 0,018 (0,65) 0,85 (30)
Harvning höstbruk 70* 75 (2600) 0,055 (1,9) 0,021 (0,75) 0,77 (27)

Harvning vårbruk 70* 75 (2600) 0,055 (1,9) 0,021 (0,75) 0,78 (27)
Hövändare 75 (2600) 0,096 (3,4) 0,030 (1,04) 0,90 (32)

Inplastare 75 (2600) 0,103 (3,6) 0,027 (0,96) 1,09 (38)
Plöjning 4 skär växel 75 (2600) 0,053 (1,8) 0,018 (0,62) 0,85 (30)

Plöjning 5 skär teg 75 (2600) 0,055 (1,9) 0,019 (0,66) 0,90 (32)
Småbalspress 75 (2600) 0,056 (2,0) 0,023 (0,80) 0,90 (32)

Skogskärra 75 (2600) 0,279 (9,8) 0,048 (1,68) 1,14 (40)
Slåtterkross 75 (2600) 0,046 (1,6) 0,017 (0,59) 0,92 (32)

Stubbearbetning 75 (2600) 0,044 (1,5) 0,016 (0,55) 0,82 (29)

Sådd 75 (2600) 0,071 (2,5) 0,026 (0,92) 0,76 (27)
Transport 75 (2600) 0,120 (4,2) 0,029 (1,00) 0,93 (33)

Spridning av urin 75 (2600) 0,083 (2,9) 0,028 (1,00) 0,88 (31)
Fyllning av urin 75 (2600) 0,228 (8,0) 0,050 (1,75) 0,79 (28)

Vältning 75 (2600) 0,107 (3,8) 0,029 (1,04) 1,06 (37)
Konstgödselspridning 75 (2600) 0,170 (6,0) 0,038 (1,33) 0,95 (34)

* Antal pinnar

Tabell 14. Operationsspecifika emissionsfaktorer per timme för Valtra 6650 traktor.

Operation Effekt bränsleförbrukning Emissioner [g/h]
kW kg/h CO2 CO HC NOX

Frontlastare 13 3,8 12200 22,6 6,6 77
Fastgödselspridning 48 10,5 34100 33,6 10,4 385

Kletgödselspridning 43 10,3 33500 29,5 11,4 310
Kletgödseltransport 64 13,3 43200 87,5 10,8 596

Spridning av urin 27 6,7 21800 23,5 8,5 181
Fyllning av urin 18 5,9 19200 28,0 9,5 102

Harvning 72 14,8 48000 99,8 10,3 716
Plöjning 65 13,5 43800 88,9 10,2 624

Slåtterkross 27 6,8 22100 24,3 9,1 172

Sådd 33 7,6 24700 21,2 8,4 243
Transport 58 12,3 39900 62,5 10,9 496

Vältning 30 6,9 22400 17,2 7,5 216
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Tabell 15. Operationsspecifika emissionsfaktorer per hektar för Valtra 6650 traktor.

Operation Avverkning bränsle Emissioner [g/ha]
ha/h kg/ha CO2 CO HC NOX

Frontlastare -
Fastgödselspridning 2,4 4,4 14300 14,1 4,4 162

Kletgödselspridning 6,9 1,5 4900 4,3 1,7 45
Kletgödseltransport -

Spridning av urin 6,7 1 3300 3,5 1,3 27
Fyllning av urin -

Harvning 4,9 3 9700 20,2 2,1 145
Plöjning 0,6 21,8 70700 143,6 16,5 1008

Slåtterkross 1,6 4,2 13700 15,0 5,6 106
Sådd 2 3,8 12400 10,6 4,2 122

Transport -

Vältning 5,8 1,2 3900 3,0 1,3 38

Tabell 16. Operationsspecifika emissionsfaktorer per MJ förbrukat bränsle samt, inom
parentes, per liter förbrukat bränsle för Valtra 6650 traktor.

Operation Emissioner [g/MJ (liter) bränsle]
CO2 CO HC NOX

Frontlastare 75 (2600) 0,138 (4,8) 0,040 (1,41) 0,45 (16)
Fastgödselspridning 75 (2600) 0,074 (2,6) 0,023 (0,81) 0,85 (30)

Kletgödselspridning 75 (2600) 0,066 (2,3) 0,026 (0,90) 0,70 (25)
Kletgödseltransport 75 (2600) 0,152 (5,4) 0,019 (0,66) 1,04 (37)

Spridning av urin 75 (2600) 0,081 (2,9) 0,029 (1,03) 0,63 (22)
Fyllning av urin 75 (2600) 0,110 (3,9) 0,037 (1,31) 0,40 (14)

Harvning 75 (2600) 0,156 (5,5) 0,016 (0,57) 1,12 (39)
Plöjning 75 (2600) 0,152 (5,4) 0,017 (0,62) 1,07 (38)

Slåtterkross 75 (2600) 0,083 (2,9) 0,031 (1,09) 0,59 (21)

Sådd 75 (2600) 0,065 (2,3) 0,026 (0,90) 0,74 (26)
Transport 75 (2600) 0,118 (4,1) 0,021 (0,72) 0,94 (33)

Vältning 75 (2600) 0,058 (2,0) 0,025 (0,88) 0,73 (26)

Tabell 17. Operationsspecifika emissionsfaktorer per timme för Case IH MX 270 traktor.

Operation Effekt bränsleförbrukning Emissioner [g/h]
kW kg/h CO2 CO HC NOX

Plog 169 34,4 111600 107,8 11,7 1202
Sådd* 114 24,3 78900 79,0 11,2 679

* Motordata för följande operation är baserad på ett medelvärde över hela operationen
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Tabell 18. Operationsspecifika emissionsfaktorer per hektar för Case IH MX 270 traktor.

Operation Avverkning bränsle Emissioner [g/ha]
ha/h kg/ha CO2 CO HC NOX

Plog 1,9 17,9 58100 56,1 6,1 626
Sådd* 6,6 3,7 12000 12,0 1,7 103

*Motordata för följande operation är baserad på ett medelvärde över hela operationen

Tabell 19. Operationsspecifika emissionsfaktorer per MJ förbrukat bränsle samt, inom
parentes, per liter förbrukat bränsle för Case IH MX 270 traktor.

Operation Emissioner [g/MJ (liter) bränsle]
CO2 CO HC NOX

Plog 75 (2600) 0,073 (2,6) 0,008 (0,28) 0,81 (28)

Sådd* 75 (2600) 0,075 (2,7) 0,011 (0,38) 0,65 (23)

*Motordata för följande operation är baserad på ett medelvärde över hela operationen

Tabell 20. Operationsspecifika emissionsfaktorer per timme för Massey Ferguson tröska.

Operation Effekt bränsleförbrukning Emissioner [g/h]

kW kg/h CO2 CO HC NOX

Vete 102 27,8 90200 336,7 14,7 1045

Korn 78 22,9 74300 211,1 12,6 739
Oljeväxt 72 21,2 68800 175,1 11,5 680

Havre 72 21,7 70400 190,8 12,1 675

Tabell 21. Operationsspecifika emissionsfaktorer per hektar för Massey Ferguson tröska.

Operation Avverkning bränsle Emissioner [g/ha]
ha/h kg/ha CO2 CO HC NOX

Vete 2,1 13,4 43600 163 7,1 505

Korn 1,6 14,5 47200 134 8,0 469
Oljeväxt 2,4 9,0 29100 74 4,9 288

Havre 1,8 11,8 38400 104 6,6 368

Tabell 22. Operationsspecifika emissionsfaktorer per MJ förbrukat bränsle samt, inom
parentes, per liter förbrukat bränsle för Massey Ferguson tröska.

Operation Emissioner [g/MJ (liter) bränsle]

CO2 CO HC NOX

Vete 75 (2600) 0,280 (9,9) 0,012 (0,43) 0,87 (31)
Korn 75 (2600) 0,213 (7,5) 0,013 (0,45) 0,75(26)

Oljeväxt 75 (2600) 0,191 (6,7) 0,013 (0,44) 0,74 (26)

Havre 75 (2600) 0,204 (7,2) 0,013 (0,45) 0,72 (25)
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Tabell 23. Operationsspecifika emissionsfaktorer per timme för Volvo L70 hjullastare.

Operation Effekt bränsleförbrukning Emissioner [g/h]
kW kg/h CO2 CO HC NOX

Kantklippning 55 11,4 37000 25,1 6,1 473
Gruslastning 29 6,1 19800 20,3 4,0 265

Materialsortering 23 4,9 15900 18,0 3,7 220

Tabell 24. Operationsspecifika emissionsfaktorer per MJ förbrukat bränsle samt, inom
parentes, per liter förbrukat bränsle för Volvo L70 hjullastare.

Operation Emissioner [g/MJ (liter) bränsle]
CO2 CO HC NOX

Kantklippning 75 (2600) 0,051 (1,8) 0,012 (0,44) 0,96 (34)
Gruslastning 75 (2600) 0,077 (2,7) 0,015 (0,53) 1,00 (35)

Materialsortering 75 (2600) 0,085 (3,0) 0,017 (0,61) 1,04 (37)

Tabell 25. Operationsspecifika emissionsfaktorer per timme för Volvo L50 hjullastare.

Operation Effekt bränsleförbrukning Emissioner [g/h]
kW kg/h CO2 CO HC NOX

Snölastning 20 4,5 14600 19,7 3,8 135
Sandlastning 27 6,0 19500 22,7 4,2 175

kantklippning 24 5,2 16900 17,8 3,9 151
Terminalarbete 16 3,6 11700 18,7 3,6 112

Stödkantsutläggning 13 2,7 8800 15,0 3,1 83

Tabell 26. Operationsspecifika emissionsfaktorer per MJ förbrukat bränsle samt, inom
parentes, per liter förbrukat bränsle för Volvo L50 hjullastare.

Operation Emissioner [g/MJ (liter) bränsle]

CO2 CO HC NOX

Snölastning 75 (2600) 0,101 (3,6) 0,020 (0,69) 0,70 (24)

Sandlastning 75 (2600) 0,088 (3,1) 0,016 (0,57) 0,67 (24)
kantklippning 75 (2600) 0,079 (2,8) 0,017 (0,61) 0,67 (24)

Terminalarbete 75 (2600) 0,120 (4,2) 0,023 (0,81) 0,72 (25)
Stödkantsutläggning 75 (2600) 0,129 (4,5) 0,027 (0,93) 0,71 (25)

Tabell 27. Operationsspecifika emissionsfaktorer per timme för Dumper A-25.

Operation Effekt bränsleförbrukning Emissioner [g/h]
kW kg/h CO2 CO HC NOX

Tom transport 90 20,7 67200 95,9 26,8 727

Sand 76 19,4 63000 65,0 38,6 628
Lera 44 11,4 37000 64,7 22,2 358
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Tabell 28. Operationsspecifika emissionsfaktorer per MJ förbrukat bränsle samt, inom
parentes, per liter förbrukat bränsle för Dumper A-25.

Operation Emissioner [g/MJ (liter) bränsle]
CO2 CO HC NOX

Tom transport 75 (2600) 0,107 (3,8) 0,030 (1,05) 0,81 (29)
Sand 75 (2600) 0,078 (2,7) 0,046 (1,62) 0,75 (26)

Lera 75 (2600) 0,131 (4,6) 0,045 (1,59) 0,73 (26)

Tabell 29. Operationsspecifika emissionsfaktorer per timme för EW150C grävmaskin.

Operation Effekt bränsleförbrukning Emissioner [g/h]
kW kg/h CO2 CO HC NOX

Grävning 49 10,3 33500 32,5 8,5 433

Tabell 30. Operationsspecifika emissionsfaktorer per MJ förbrukat bränsle samt, inom
parentes, per liter förbrukat bränsle för EW150C grävmaskin.

Operation Emissioner [g/MJ (liter) bränsle]
CO2 CO HC NOX

Grävning 75 (2600) 0,073 (2,6) 0,019 (0,67) 0,97 (34)

-lPI|UHOVH�PHOODQ�VWDQGDUGLVHUDGH�WHVWF\NOHU�RFK�nUOLJ�DQYlQGQLQJ�DY
ODQWEUXNVWUDNWRUHU

Målet med denna studie var att beräkna viktade specifika emissionsvärden i
g kWh-1 och viktade absoluta emissionsvärden i g h-1 för en 70 kW traktor genom
att använda olika metoder och jämföra resultaten.

Förutom ISO 8178, en internationell 8-mods statisk testcykel för arbetsmaskiner,
och ECE R49, en europeisk 11-mods statisk testcykel främst för tunga diesel-
motorer viktades specifika och absoluta emissioner enligt ”Deutz five-point”
testcykel, en 5-mods testcykel anpassad för lantbrukstraktorer, samt två viktnings-
metoder som baserades på årlig användning av traktorn beroende på motoreffekt.

Årliga användningen av lantbrukstraktorer har uppskattats av Renius (1994) för
50-100 ha gårdar i Tyskland. Användningen har delats upp i sex olika kategorier:
(1) jordbearbetning; (2) arbete med frontlastare; (3) gödselspridning samt övriga
arbeten; (4) sådd, sprutning och hackning; (5) skörd inklusive höberedning och
självlastarvagnar; och (6) transport med trailer. Tidfördelningen inom varje grupp
är definierad för traktorer i olika effekt klasser. Tidfördelning valdes ut för en
70 kW samt en 100 kW traktor för att representera en medeltraktor samt en stor-
dragare. Emissionsdata för de individuella grupperna samt viktningsfaktorerna för
lågeffekt samt högeffekt scenariot finns angivna i tabell 31.
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Tabell 31. Specifika emissioner och viktningsfaktorer baserade på årlig användning av
lantbrukstraktor. Scenario lågeffekt och högeffekt representerar årlig användning av en
70 respektive 100 kW traktor.

CO,
g/kWh

NOx,
g/kWh

HC,
g/kWh

Viktningsfaktorer,
lågeffekt

Viktningsfaktorer,
högeffekt

Group 1 0,62 8,84 0,23 0,21 0,41

Group 2 5,31 16,7 0,95 0,11 0

Group 3 1,99 11,4 0,53 0,16 0,14

Group 4 1,18 10,5 0,37 0,16 0,13

Group 5 3,51 13,2 0,82 0,18 0,14

Group 6 1,40 9,1 0,40 0,18 0,18

Studien genomfördes tidigt i projektet och operationsspecifika motorbelastnings-
data är erhållna från Hansson et al. (1998). Emissionsdata är däremot från en Sisu-
Diesel 420 DS, samma som i Valtra 6600.

Resultaten i tabell 32 och 33 visar att specifika kolväte (HC) och kolmonoxid
(CO) värden, viktade enligt ECE R49 och ISO 8178 standarderna är lägre än
motsvarande emissionsvärden viktade enligt årlig användning av en 70 kW
traktor, speciellt för traktorer som används inom låglast operationer och
frontlastning. Vid jämförelser av absoluta emissioner visade resultaten att de
standardiserade testcyklerna ISO 8178 samt ECE R49 överskattade emissionerna
av kväveoxider.

Tabell 32. Absoluta emissioner för en 70 kW traktor. Scenario lågeffekt och högeffekt
representerar årlig användning av en 70 respektive 100 kW traktor.

CO g h-1 NOX g h-1 HC g h-1

ECE R49 30,9 332 7,81
ISO 8178 28,8 335 9,02
Deutz five point 32,7 266 9,17
Viktat scenario ”lågeffekt” 31,8 230 8,80
Viktat scenario ”högeffekt” 30,0 265 9,09

Tabell 33. Specifika emissioner för en 70 kW traktor. Scenario lågeffekt och högeffekt
representerar årlig användning av en 70 respektive 100 kW traktor.

CO g kWh-1 NOX g kWh-1 HC g kWh-1

ECE R49 0,99 10,63 0,25
ISO 8178 0,83 9,65 0,26
Deutz five point 1,16 9,42 0,32
Viktat scenario ”lågeffekt” 1,39 10,1 0,39
Viktat scenario ”högeffekt” 1,08 9,54 0,33
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Nivå av transienter i belastningsmönster

I tabell 34-38 redovisas samtliga undersökta operationer med jordbruksmaskiner
och anläggningsmaskiner fördelat på fordonsslag.

Tabell 34. Förekomst av transienter i motorns varvtal och moment, Valtra 6600 traktor.

Operation d(varv)/dt d(moment)/dt

Direktsådd 1,3 5,5

Exakthack 1,0 3,4
Harvning vårbruk 85* 3,3 6,2

Harvning höstbruk 70* 0,7 4,4
Harvning vårbruk 70* 0,6 2,3

Hövändare 0,6 6,2
Inplastare 1,6 8,7

Plöjning 4 skär växel 2,6 6,0
Plöjning 5 skär teg 1,2 5,5

Småbalspress 0,4 4,5

Skogskärra 0,9 6,5
Slåtterkross 0,9 5,8

Stubbearbetning 1,1 4,6
Såmaskin 1,4 5,6

Transport 2,9 6,7
Spridning av urin 0,4 5,4

Fyllning av urin 0,7 3,0
Vältning 0,4 3,1

Konstgödselspridning 1,2 4,1

*Antal pinnar

Tabell 35. Förekomst av transienter i motorns varvtal och moment, Valtra 6650 traktor.

Operation d(varv)/dt d(moment)/dt

Frontlastare 10,7 6,8
Fastgödselspridning 0,8 3,7

Kletgödselspridning 0,7 3,6
Kletgödseltransport 2,4 4,1

Spridning av urin 0,7 3,4
Fyllning av urin 0,9 1,8

Harvning 2,0 3,4

Plöjning 4,2 5,5
Slåtterkross 0,8 4,6

Sådd 1,8 4,6
Transport 1,7 3,8

Vältning 1,0 4,2
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Tabell 36. Förekomst av transienter i motorns varvtal och moment, Volvo L70 hjullastare.

Operation d(varv)/dt d(moment)/dt

Kantklippning 1,1 3,9

Gruslastning 11,9 14,4
Materialsortering 13,1 16,4

Tabell 37. Förekomst av transienter i motorns varvtal och moment, Volvo L50 hjullastare.

Operation d(varv)/dt d(moment)/dt

Snölastning 13,3 20,8
Sandlastning 16,0 19,9

kantklippning 1,4 6,2
Terminalarbete 4,6 14,6

Stödkantsutläggning 2,4 13,0

Tabell 38. Förekomst av transienter i motorns varvtal och moment, EW150C grävmaskin.

Operation d(varv)/dt d(moment)/dt

Grävning 1,1 7,1

I bild 15-18 visas spridningen av transienta laständringar i moment och varvtal vid
en kraftigt transient operation, sandlastning med Volvo L50, samt en relativt
statiskt operation, grävarbete med Volvo EW150.
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Bild 15. Fördelning av förändringshastighet i moment vid sandlastning med Volvo L50.
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Bild 16. Fördelning av förändringshastighet i moment vid grävarbete med Volvo EW150.
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Bild 17. Fördelning av förändringshastighet i varvtal vid sandlastning med Volvo L50.
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Bild 18. Fördelning av förändringshastighet i varvtal vid grävarbete med Volvo EW150.

Diskussion

De motorbelastningar som redovisats inom detta projekt visar ett mönster som i
många avseenden skiljer sig från testcykeln ISO 8178 C1. Flertalet operationer har
ett statiskt belastningsmönster. Dessa operationer skulle kunna beskrivas under ISO
8178 eller någon annan provningscykel. Däremot måste viktningen av  belastnings-
moderna anpassas efter köroperation. Det finns stora skillnader i emissionsutsläpp
mellan två olika arbetsoperationer som annars skulle jämställas i beräknings-
hänseende.

Det finns några få arbetsoperationer, företrädesvis sådana där frontskopan varit i
arbete, t.ex. gruslastning, som visar ett mer transient motorbelastningsmönster.
Dessa operationer visar sig ha betydligt högre emissionsvärden och bränsleförbruk-
ning än vad som framkommer under normala statiska provningsmetoder.

En annan effekt av de stora variationerna mellan olika arbetsoperationer är att inte
heller siffror beräknade för en genomsnittlig användning av ett fordon är rätt-
visande om inte hänsyn tas till vilka arbetsoperationer maskinen används eller hur
fördelningen mellan operationerna är. En av de redovisade studierna visar att en
lantbrukstraktors genomsnittliga emissionsmängd över året är kraftigt beroende av
om maskinen övervägande används som kraftkälla vid tyngre jordbearbetning eller
för lättare sysslor på en gård med annan driftsinriktning. Studien visade dessutom
att ingen av de nämnda arbetsfördelningarna gav en emissionsmängd som överens-
stämde med en beräknad enligt den gällande standarden inom området ISO 8178.
Det är alltså viktigt att operationsberoende faktorer används även vid bestämning
av en maskins totala emissionsalstring.

Metoden att mäta motorbelastningsmönster genom att registrera bränsleförbruk-
ning och motorvarvtal fungerar väl, dock ställs höga krav på utrustning för att få
den upplösning som krävs. De s.k. nettoflödessystem som används på de flesta
maskiner i denna studie har fyllt sin funktion väl med avseende på upplösning och
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noggrannhet, dessa är dock tämligen komplicerade att installera. På några maski-
ner har ett enklare system med en konventionell tvåkammarflödesmätare använts,
främst för att kunna möta ett högre bränsleflöde men även av kostnadsskäl, dessa
mätare har en betydligt lägre upplösning än de tidigare nämnda mätarna och
ger således en mer begränsad information. Det mätsystem som installerats på en
traktor för att mäta vridmoment på motoraxelns förlängning har mycket hög upp-
lösning och noggrannhet. Detta system är dock svårt att flytta mellan olika maski-
ner och får närmast ses som permanent installerat.

De moderna i ISO 8178 C1 representerar inte alla motorns möjliga belastnings-
kombinationer. Genom att fördela de 8 moderna jämnt över motorns arbetsområde
kan en relativt bra täckning erhållas. I ISO 8178 är moderna fördelade vid två
olika varvtal (nominellt varvtal samt medelvarv) samt tomgång, dessutom vid
olika belastningar. Dock saknas en mod vilken representerar låg belastning på
medelvarvtal. Detta får till effekt att operationer med låg belastning samt relativt
lågt motorvarvtal kommer att allokeras till en mod vars belastning är betydligt
högre än vad som uppmätts.

I tabell 4, operationsspecifika motorbelastningar fördelat enligt ISO 8178 för
Valtra 6650, har 73 % av operatonens belastningsmönster allokerats till mode 8,
1400 min-1 och 230 Nm, vid operation med frontlastare. Vid studier av uppmätt
motorbelastning, innan allokering, för samma operation fås för hela operationen
en medelbelastning på 1400 min-1 och 66 Nm. Detta resulterar i att operations-
specifika emissionsfaktorer beräknade direkt från de operationsspecifika viktnings-
faktorerna kommer att vara något missvisande, speciellt för operationer vilka arbetar
med lågt motorvarvtal i kombination med låg belastning. De i denna rapport redo-
visade emissionsfaktorerna är beräknade utifrån de momentant uppmätta belast-
ningen på motorn, jämför samtliga punkter i bild 12 med allokeringen i bild 13.

Mängden emissioner från en operation är strikt proportionell mot motorns varvtal
i kombination med uttaget moment snarare än mot uttagen effekt. Dessutom på-
verkas emissionsbildningen av transienta effekter vilket redogörs under sektion
”Effekter av transienter i motorernas belastningsmönster”.

Generellt sett ökar mängden emissioner per tidsenhet med ökat effektuttag
(moment och varvtal). Emissioner som funktion av via bränslet tillförd energi ger
ett bra mått på hur effektiv eller ”smutsig” operationen med den aktuella motorn
är. För samtliga studerade fordon (motorer) förutom Valtra 6650 minskar mängden
emissioner per MJ tillförd energi med ökat motorvarvtal och uttaget moment.

Jämförs de relativt likvärdiga jordbrukstraktorerna Valtra 6600 och Valtra 6650
följer Valtra 6600 ovan beskrivna trend över emissioner per MJ tillförd energi
medan Valtra 6650 endast följer trenden under låga och måttliga effektuttag.
Vid höga momentbelastningar emittera Valtra 6650 relativt sett mer jämfört med
Valtra 6600. I absoluta mått mätt är dock emitterade mängder lägre från Valtra
6650. Den största bidragande orsaken till dessa effekter är avgasturbon. Valtra
6650 är till skillnad mot den äldre modellen Valtra 6600 utrustad med en waste-
gate. Dessutom uppfyller motorn i Valtra 6650, 420 DWRE, emissionskraven för
steg 1.

Studeras emissioner som en funktion av bearbetad yta finns inga generella trender
utan emissionsmängden per hektar är beroende på motorns varvtal, uttaget moment
samt redskapets kapacitet.
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Effekter av transienter i motorernas
belastningsmönster
Under denna sektion kommer effekter av transienter i motorernas belastnings-
mönster på bränsleförbrukning och emissioner att studeras. Effekterna studerades
både genom fältmätningar och belastning av motorer i bromsbänk. Belastningarna
som upprepas i bromsbänk delades upp i två kategorier där den första var baserad
på fältkörningar och den andra på syntetiska belastningsmönster.

Mål

Målet med denna studie var att undersöka om det förekommer någon skillnad i
bränsleförbrukning och emissioner mellan statiska och transienta belastningar.
Ytterligare ett syftet med studien var att undersöka hur olika grader av transienta
belastningar påverkade bränsleförbrukningen.

Studier av bränsleeffektivitet under olika grad av transienta
arbeten med jordbrukstraktor

Denna studie syftade till att undersöka bränsleeffektiviteten hos en lantbruks-
traktor under olika operationer med varierande inslag av transienta belastningar.
En utförligare dokumentation av studien finns beskriven i ”A methodology for
measuring the effects of dynamic loads on the fuel efficiency of agricultural
tractors” av Hansson, Lindgren, Nordin & Pettersson (2002). Utrustningen för
registrering av vridande moment finns beskriven av Nordin i ”Utrustning för
kontinuerlig effektmätning på lantbrukstraktorer– Baserad på trådtöjningsgivare
och telemetrisk signalöverföring”.

Metod

En Valtra 6650 traktor utrustades med en specialutvecklad mätutrustning för att
momentant mäta på motoraxeln levererat moment. Dessutom utvecklades en
metod för att undersöka effekterna av transienta belastningar på bränsleeffektivi-
teten. Metoden bestod av följande delar:

(1) Mätutrustning baserad på trådtöjningsgivare vilka registrerade på motoraxeln
levererat moment. Två trådtöjningsgivare (BLH FAED-060-35-S13E-7), an-
slutna till en full Wheatstone brygga för temperaturkompensation, limmades till
transmissionsaxeln. En telemetri utrustning från Datatel användes för att skicka
signalen (sändare DT12-40) från trådtöjningsgivarna på axeln (roterande) till en
mottagare (DT193-K) på traktorn (fast). Strömförsörjning till trådtöjningsgivare
och sändare på axeln skedde via en induktiv strömkälla. Signalen loggades
(INTAB AAC-F datalogger) med en hastighet av initialt 10 000 Hz, senare
200 Hz.

(2) Mätning av bränsleförbrukning samt motorvarvtal genom att använda samma
utrustning som finns beskriven under sektion ”mätsystem”.

(3) Utvecklande och kalibrering av en modell vilken beskriver bränsleförbrukning
för samtliga möjliga statiska kombinationer av motor varvtal och moment för



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

41

en given motor. Modellen var motsvarande den beskriven av Jahns (1983)
baserad på nio motorspecifika koefficienter:

( ) ( ) 23
9

2
87

3
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54

3
3
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21 ττ ××+×+×+××+×+×+×+×+×= QDQDQDQDQDQDQDQDQD]

där z är statisk bränsleförbrukning, n motorvarvtal, τ motormoment och ai är
motorspecifika koefficienter. De nio koefficienterna beräknades via regres-
sion från 36 statiska motorbelastningar jämt fördelade över motorns arbets-
område.

(4) Mätning av motorns varvtal, moment och bränsleförbrukning under arbete
med fordonet.

(5) Beräkning av bränsleförbrukning genom att utnyttja uppmätta tidsserie av
motorvarvtal och moment från punkt 4 som indata i den i punkt 3 utvecklade
funktionen.

(6) Beräkna effekterna av transienta belastningar genom att jämföra i punkt 4
uppmätt bränsleförbrukning med i punkt 5 beräknad.

För ytterligare beskrivning av systemet för mätning av motormoment inklusive
montering och kalibrering hänvisas till Nordin (2001).

Totalt studerades 5 olika operationer med varierande grad av transienta belast-
ningar. Följande operationer studerades:

(1) Olika kombinationer av statisk belastning. Två motorvarvtal, 2100 min-1 och
1700 min-1, kombinerat med tre olika utväxlingar. Som belastning kopplades
en 17 000 kg trailer till traktorn. Dessa mätningar innefattade endast mycket
små transienta förlopp och kan betraktas som statiska och därav nyttjas som
kalibrering av metoden.

(2) Upprepade accelerationsförlopp, med en 17 000 kg trailer, från stillastående
till maximalt uppnåbar hastighet, ca 35 km/h.

(3) Inomgårds körning utan någon extra last på traktorn. Operationen bestod av
måttliga accelerationer, decelerationer och riktningsändringar i enlighet med
en normal användning.

(4) Lastning av grus från en hög till en annan, med frontlastare. En 0.6 m3 skopa
användes.

(5) Extrem körning inkluderande kraftiga accelerationer, snabba riktningsändringar,
tvingandet av hydraulaggregat till ändlägen. Ingen extern belastning användes.

Resultat

Signalen från momentgivaren filtrerades med ett Butterworth 10Hz low-pass filter
innan resultaten beräknades. Resultaten från de ovan angivna 5 operationerna
visas i tabell 39.
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Tabell 39. Uppmätt samt beräknad bränsleförbrukning från 5 olika operationer med Valtra
6650 traktor.

Operation Uppmätt
bränsleförbrukning

Beräknad
bränsleförbrukning

Skillnad Medel effekt

l/h l/h % kW
1 11,5 11,4 0,4 37
2 16,0 15,5 3,5 53
3 8,2 7,5 7,9 24
4 4,8 4,2 13,2 11
5 9,7 7,9 18,4 24,76

Diskussion

Den försumbara skillnaden mellan uppmätt och beräknad bränsleförbrukning för
operation (1), som i stort sett bestod av enbart statiska belastningar visar att meto-
den, både mätinstrument och beräkningsalgoritm, är väl kalibrerad.

Resultaten visar klart att transienta förlopp påverkar bränsleförbrukningen nega-
tivt. Skillnaden mellan uppmätt och beräknad bränsleförbrukning ökar med ökad
transient belastning. För normalt arbete med frontlastare, operation (4), försämra-
des bränsleeffektiviteten med ca 13 %. Inomgårds körning, operation (3), utan
någon extern belastning på traktorn, en operation som starkt påminner om trans-
port av burna redskap, resulterade i en försämring av bränsleeffektiviteten med
8 %. Resultaten visar även att vid operationer med begränsade inslag av snabba
förändringar i motorns varvtal och moment, jämför med operation (2) upprepade
accelerationer med en 17 000 kg trailer, är även effekterna på bränsleeffektiviteten
begränsade.

Dessa resultat indikerar att även emissioner starkt påverkas av transienta belast-
ningar. Emissioner av koldioxid och svaveloxider är normalt proportionella mot
bränsleförbrukningen och borde därför öka i samma grad. Effekterna av transi-
enter i motorns varvtal och moment på emissioner av kolmonoxid (CO), kolväten
(HC), kväveoxider (NOX) och partiklar (PM) är troligtvis betydligt större än de
uppmätta effekterna på bränsleeffektiviteten. En orsak till detta är att delar av det
icke utnyttjade bränslet, skillnaden mellan uppmätt och beräknad bränsleförbruk-
ning, kommer att synas i avgaserna som oförbränt (HC) eller delvis förbränt (CO)
bränsle.

Jämförelse av statisk och transient beräkningsmetodik

Metod

Två körcykler, arbete med frontlastare med Valtra 6650 samt materialsortering
med Volvo L70 hjullastare, upprepades i bromsbänk. Förutom bränsleförbrukning
registrerades även emissioner av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), kolväten
(HC) samt kväveoxider (NOX). I bild 19 visas motorvarvtal och moment över tre
lastcykler vid arbete med frontlastare med Valtra 6650-traktor.
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Bild 19. Motorvarvtal och moment över ter lastcykler med Valtra 6605 HiTech-traktor.

Motsvarande förlopp, motorvarvtal och moment över en lastcykel vid material-
sortering, med Volvo L70 hjullastare visas i bild 20.
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 Bild 20. Motorvarvtal och moment över en lastcykel med Volvo L70 hjullastare.

I bromsbänk uppmätta emissioner samt bränsleförbrukning för ovan angivna
operationen jämfördes med beräknade emissioner för samma belastningsmönster.
Emissioner beräknades enligt samma princip som finns beskrivet under sektion
”databehandling och emissionsberäkning”.
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Resultat

Den statiska beräkningsmetodiken underskattade den faktiska bränsleförbruk-
ningen för både Valtra 6650 och Volvo L70 med 24 % respektive 14 %. Dess-
utom underskattade den statiska beräkningsmetodiken samtliga emissioner med
mellan 16 och 225 %, se tabell 40 och 41.

Tabell 40. Uppmätta respektive beräknade emissioner och bränsleförbrukning för lastning
med Valtra 6650 traktor.

Ämne Uppmätt (g/h) Beräknat (g/h) Differens (%)

Bränsleförbrukning 4070 3290 24
Kolmonoxid 30,3 20,1 45
Kolväte 8,12 5,63 44

Kväveoxider 97,1 68,9 41

Tabell 41. Uppmätta respektive beräknade emissioner och bränsleförbrukning för
materialsortering med Volvo L70 hjullastare.

Ämne Uppmätt (g/h) Beräknat (g/h) Differens (%)

Bränsleförbrukning 7070 6210 14
Kolmonoxid 69,0 21,3 225
Kolväte 6,65 4,17 59

Kväveoxider 318 275 16

Förekomsten av transienta belastningar i motormoment under arbete med front-
lastare, Valtra 6650 traktor, i fält var betydligt lägre än vad som erhölls vid bänk-
körningen, se tabell 42.

Tabell 42. Transienta motorbelastningar i fält respektive bromsbänk för operation med
frontlastare.

Operation d(varv)/dt d(moment)/dt

Fältmätning 10,7 6,8
Bromsbänk 11,2 21,1

Diskussion

Resultaten visar klart att transienta förlopp påverkar bränsleförbrukning och emis-
sioner från de studerade motorerna negativt. Samtliga emissioner och bränsle-
förbrukning ökade under transienta förlopp jämfört med motsvarande statiska
belastningar. Dessutom indikerar resultaten att skillnaden mellan statisk och
transient beräkningsmetodik är större för emissioner än för bränsleförbrukning.

Förutom att förekomsten av transienta belastningar var större när motorn belasta-
des i bromsbänk skiljer den uppmätta motorbelastningen från den som upprepades
i bromsbänk genom att den verkliga belastningen innefattar sekvenser med motor-
broms vilket inte kan återskapas i den nyttjade bromsbänken. Detta har lösts
genom att sekvensen med motorbroms har ersatts med obelastad motor på samma
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varvtal som registrerades vid motorbroms. Ett resultat av denna kompensation
leder till att uppmätt bränsleförbrukning kommer att vara större än om motor-
broms kunde återskapas. Tomgångsförbrukningen vid 850 rpm var ca 1 l/h, vilket
kan motsvara bränsleförbrukning vid motorbroms, jämfört med tomgångsförbruk-
ningen vid 2200 rpm som var ca 1,8 l/h.

De snabba förändringarna i motorns varvtal och moment leder till att varken
termisk eller mekanisk jämvikt uppnås vilket är fallet under statiska testcykler.
Dessa parametrar i kombination med fördröjningar i insprutningsutrustningen och
lufttillförseln, turbolag, leder till att förbränningen sker under icke optimala förut-
sättningar vilket följaktligen resulterar i ökad bränsleförbrukning och emissioner.

Syntetiska belastningsmönster

Denna studie genomfördes för att undersöka hur bränsleförbrukningen påverkades
av olika grader av transienta belastningar, både positiva och negativa belastnings-
ändringar.

Metod

För att närmare undersöka effekter av transienta belastningar i motorns varvtal
och moment på bränsleförbrukning utvecklades syntetiska testcykler. De synte-
tiska testcyklerna delades upp i 4 olika kategorier.

(1) Momentökning från 30 % av, med hänsyn till aktuellt varvtal, maximalt
moment till 70 % av maximalt moment under konstant motorvarv. Moment-
ökningen studerades under 5 olika tidsintervall (förändringshastigheter) i
kombination med 3 olika motorvarvtal. Totalt 15 olika transienta belastningar.

(2) Momentminskning från 70 % av maximalt moment till 30 % av maximalt
moment under konstant motorvarvtal. 5 olika förändringshastigheter av
moment i kombination med 3 olika motorvarvtal studerades. Totalt 15 olika
transienta belastningar.

(3) Motorvarvtalsökning från 30 % av maximalt varvtal till 70 % av maximalt
varvtal under konstant moment. 5 olika förändringshastigheter av motorvarvtal
i kombination med 3 olika momentnivåer studerades. Totalt 15 olika transienta
belastningar.

(4) Motorvarvtalsminskning från 70 % av maximalt varvtal till 30 % av maximalt
varvtal under konstant moment. 5 olika förändringshastigheter av motorvarvtal
i kombination med 3 olika momentnivåer studerades. Totalt 15 olika transienta
belastningar.

Dessutom genomfördes 6 mätningar inkluderande i stort sett statiska förlopp för att
kompensera för nollpunktsförskjutning och systematiska mätfel. Tre av mätningar-
na bestod av en mycket långsam ökning av moment från 30 % av maximalt moment
till 70 % av maximalt moment och tillbaka till 30 % av maximalt moment under tre
olika, konstanta, motorvarvtal. De övriga tre mätningarna bestod av motsvarande
förändring av motorvarvtal under tre olika, konstanta, nivåer av moment.

Förändringshastigheten beräknades som normaliserad förändring av motorvarvtal
eller moment per tidsenhet.
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Bild 21 visar ett exempel på en syntetisk cykel bestående av konstant motor-
varvtal och varierande moment. Beroende på hur brant förändringen är motsvarar
den syntetiska testcykeln en transient förändring på mellan 10 % av maximalt
moment per sekund till 40 % s-1. För att, i bromsbänk, kunna studera effekterna
av transienter i motorns varvtal och moment på bränsleförbrukningen måste den
använda testcykeln varv cyklisk, dvs. den måste börja och sluta på samma belast-
ning. Genom att införa en långsam förändring, av den studerade variabeln, tillbaka
till utgångspunkten uppfylldes ovanstående krav. En förändringshastighet av 2 %
s-1 ansågs som statisk och nyttjades för att sluta cykeln. En förändringshastighet
av 2 % s-1 motsvarar en momentförändring från 30 till 70 % av maximalt moment
på 20 sekunder. Tiden för de studerade förloppen under motsvarande förändring
varierade mellan 1 och 4 sekunder.
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Bild 21. Exempel på syntetisk testcykel över varierande moment med en förändrings-
hastighet av 20 % s-1.

Under transienta förhållanden uppmätt bränsleförbrukning jämfördes med på
statisk bas beräknad. Skillnaden mellan uppmätt och beräknad bränsleförbrukning
antogs ha uppstått under den transienta delen av testcykeln. Effekter av transienta
belastningar beräknades som en kvot, gram transient bränsleförbrukning per gram
statisk bränsleförbrukning.
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där EMCykel var uppmätt bränsleförbrukning i g per cykel, ECCykel var beräknad
bränsleförbrukning i g per cykel och ECTransinet del var beräknad bränsleförbrukning
över den studerade transienta delen av cykeln.

Resultat

Bild 22 visar bränsleförbrukning under transienta förhållanden jämfört med
motsvarande statiska förhållanden vid varierande grad av momentförändring för
motor 420 DWRE, Valtra 6650. En kvot av 1 motsvarar ett statiskt förlopp d.v.s.
ingen skillnad mellan under transienta förlopp uppmätt och på statisk bas beräk-
nad bränsleförbrukning. Kvoten 2 motsvarar dubbelt så hög bränsleförbrukning
under ett transient förlopp som under motsvarande statiska förlopp. Motsvarande
effekter av transienter i motorns varvtal visas i bild 23. Den transienta bränsleför-
brukningen överstiger den på statisk bas beräknade för samtliga studerade belast-
ningsfall förutom vid varvtalsökning under konstant moment. För motor TD 63
KDE, Volvo L70, finns motsvarande effekter av transienta belastningsändringar
i motornsmoment och varvtal redovisade i bild 24 respektive 25.
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Bild 22. Transient bränsleförbrukning i förhållande till statisk vid varierande grad av
momentförändring för motor 420 DWRE.
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Bild 23. Transient bränsleförbrukning i förhållande till statisk vid varierande grad av
varvtalsförändring för motor 420 DWRE.
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Bild 24. Transient bränsleförbrukning i förhållande till statisk vid varierande grad av
momentförändring för motor TD 63 KDE.
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Bild 25. Transient bränsleförbrukning i förhållande till statisk vid varierande grad av
varvtalsförändring för motor TD 63 KDE.

Diskussion

Resultaten visar klart att transienter i motorns varvtal och moment påverkar
bränsleförbrukningen. Skillnaden mellan uppmätt och beräknad bränsleförbruk-
ning ökar i samtliga fall med ökad transient belastning. I samtliga driftsfall
förutom ett överstiger den uppmätta bränsleförbrukningen den beräknade.

Anledningen till att bränsleförbrukningen sjunker vid varvtalsökning under
konstant moment för motor 420 DWRE ligger i insprutningspumpens reglering.
Pumpen, en fördelarpump, är utrustad med bränslemängdsbegränsare vid både
låga laddtryck (rökgasbegränsare) och vid låga varvtal. Motor TD 63 KDE är
till skillnad mot motor 420 DWRE utrustad med en radpump vilken saknar ovan
beskrivna begränsningsutrustning.

En del av den ökade bränsleförbrukningen åtgår för att accelerera motorn rörliga
delar samt bromsutrustningen. Dock är den externa belastningen tröghetsmoment
lågt (låg massa i kombination med liten radie) samt att effekter av tröghets-
moment borde minimeras vid deceleration av motorn.

En viktigare orsak är tidsfördröjningar i bränsletillförsel, lufttillförsel och för-
bränningsförloppet. Varken pumputrustning eller turboaggregat kan reagera
momentant på en förändring av driftsparametrarna vilket leder till att förbränning
kommer att ske under andra förhållanden jämfört med en statisk belastning.
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Metoder att minska bränsleförbrukning och
emissioner
Bränsleförbrukning och emissioner från en specifik motor beror främst på
belastande motorvarvtal och moment. Motorvarvtal och moment kan förändras
genom alternativa körsätt, annan utformning av drivlinan eller användande av
redskap med olika kapacitet.

Mål

Målet med denna studie var att undersöka hur olika tekniska och förarkontrollerade
egenskaper påverkar bränsleförbrukning och emissioner från olika operationer.

Simuleringsmodell

Denna studie baserades på en simuleringsmodell på vilken simuleringsexperiment
över olika operationer med lantbrukstraktor genomfördes. En utförligare dokumen-
tation finns beskriven i ”Effects of Engine Control Strategies and Transmission
Characteristics on the Exhaust Gas Emissions from an Agricultural Tractor” av
Lindgren & Hansson (2002).

Metod

Genom att studera effekterna av förändringar i körmönster, drivlina och användan-
det av redskap med olika kapacitet i en simuleringsmodell kan skillnaderna direkt
jämförs. Modellen, vilken efterliknade en Valtra 6650, beräknade momentana
värden av motorvarvtal och moment. Utifrån simulerad motorbelastning beräkna-
des bränsleförbrukning och emissioner av kolmonoxid (CO), kolväte (HC), kväve-
oxider (NOX) och partiklar (PM) på i princip samma sätt som i Hansson et al.
(1998).

Modellen var baserad på Newtons andra lag för att bestämma hastigheten�YY på
traktorn i relation till uppnåbar kraft och faktisk belastning.

( )
GUDSPULHY )))))))YP +++Σ+Σ+−=

•

där P var traktorns massa i kg och )H var från motorn uppnåbar drivkraft i N.
Belastande krafter delades upp i olika kategorier: tröghets krafter )L, rullnings-
motstånd för drivande hjul )PU, dragkraft beroende på lutning )S, luftmotstånd
)D, rullningsmotstånd för redskap )U, samt dragkraft beroende på redskap )G�,
samtliga uttryckta i N. För ytterligare beskrivning av modellen hänvisas till
Lindgren & Hansson (2002).

Två olika operationer studerades via simuleringsmodellen, vägtransport och
jordbearbetning i form av harvning. Grundutförandet för transport scenariot var
transport av 12 000 kg last med en 2 600 kg trailer längs en 10 km lång väg samt
tom retur. Körförloppet inkluderade acceleration, deceleration, stigningar, slutt-
ningar m.m.
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Följande förändringar studerades:

(1) Ändrad utväxling av slutväxeln med 20 % för att sänka motorvarvtalet vid
transport i 40 km/h.

(2) Begränsat gaspådrag under accelerationsförlopp.

(3) Förbättring av transmissionens verkningsgrad med 5 %.

(4) Försämring av transmissionens verkningsgrad med 5 %.

(5) Alternativ drivlina inkluderande en steglös transmission, continuously
variable transmission (CVT ) inställd för ett motorvarvtal på 1400 min-1.

(6) CVT inställd för ett motorvarvtal på 1600 min-1.

(7) CVT inställd för ett motorvarvtal på 1800 min-1.

(8) CVT inställd för ett motorvarvtal på 2000 min-1.

(9) Reducering av maximalt tillåtna hastighet från 40 km/h till 30 km/h.

(10) Reducering av maximalt tillåtna hastighet från 40 km/h till 35 km/h.

(11) Begränsning av motorvarvtalet från 2200 min-1 till 1800 min-1.

Grundutförandet för jordbearbetningen var att med en 8 meter bred harv bearbeta
1 ha. Följande förändringar studerades:

(1) Ändrad utväxling av slutväxeln med 20 % för att sänka motorvarvtalet vid
transport i 40 km/h.

(2) Begränsat gaspådrag under accelerationsförlopp.

(3) Minskning av hastigheten från 10km/h till 8km/h.

(4) Ökning av hastighet från 10 km/h till 12 km/h.

(5) CVT inställd för ett motorvarvtal på 1400 min-1.

(6) CVT inställd för ett motorvarvtal på 1600 min-1.

(7) CVT inställd för ett motorvarvtal på 1800 min-1.

(8) Ökning av arbetsbredden från 8 meter till 9 meter.

(9) Minskning av arbetsbredden från 8 meter till 7 meter.

(10) Utföra samma arbete som i grundutförandet men med en högre växel, vilket
resulterar i en sänkning av motorvarvtalet med ca 200 min-1, s.k. Shift-up,
throttle-back.

(11) Begränsning av motorvarvtalet från 2200 min-1 till 1800 min-1.

Resultat

Hela transporten, 20 km, tog i grundutförandet 32.7 minuter och med en medel-
belastning av 49 kW. Bränsleförbrukning och emissioner finns beskrivna, för
absoluta termer i tabell 43 och för specifika i tabell 44.

Bearbetningen tog, för 1 ha, i grundutförandet 8.9 minuter och med en medel-
belastning av 59 kW. Bränsleförbrukning och emissioner finns beskrivna, för
absoluta termer i tabell 43 och för specifika i tabell 44.
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Tabell 43. Absolut bränsleförbrukning och emissioner från grundscenario i g h-1
.

Bränsle, CO, NOX, HC, PM,
Operation kg h-1 g h-1 g h-1 g h-1 g h-1

Vägtransport 12,3 55,3 393,2 22,4 16,7
Jordbearbetning 14,0 40,2 563,8 17,8 14,9

NOX, kväveoxider; HC, kolväten; PM, partiklar

Tabell 44. Specifik bränsleförbrukning och emissioner från grundscenario i g kWh-1
.

Bränsle, CO, NOX, HC, PM,
Operation kg kWh-1 g kWh-1 g kWh-1 g kWh-1 g kWh-1

Vägtransport 0,25 1,13 8,02 0,46 0,34
Jordbearbetning 0,24 0,68 9,54 0,30 0,25

NOX, kväveoxider; HC, kolväten; PM, partiklar

Effekter på emissioner och bränsleförbrukning av ändrat körsätt och utväxlings-
förhållande beräknades som procentuell skillnad mellan grundscenario och ovan
beskrivna förändrade scenario. Resultaten för transport och jordbearbetning finns
beskrivna i tabell 45 respektive 46. Ett negativt tecken betyder en reduktion i
förhållande till grundscenario.

Tabell 45. Skillnad i bränsleförbrukning och emissioner per sträcka mellan modifierat
scenario och grundscenario.

Skillnad, %

Förändring Bränsle CO NOX HC PM Tid

(1) 20 % reduktion av slutväxel -2 -10 12 -19 -4 0
(2) Begränsad acceleration 0 -3 -2 0 -2 1

(3) 5 % förbättring av verkningsgrad -3 -4 -6 0 -2 -1

(4) 5 % försämring av verkningsgrad 4 4 7 0 2 1
(5) CVT 1400 min-1 -14 -22 13 -37 -9 2

(6) CVT 1600 min-1 -6 -15 16 -26 -5 1
(7) CVT 1800 min-1 -2 -10 13 -16 -3 1

(8) CVT 2000 min-1 0 -3 6 -7 -2 2
(9) 30 km h-1 -1 -3 -6 -4 9 26

(10) 35 km h-1 1 -1 -2 -3 6 10
(11) Maximalt motorvarvtal på 1800 min-1 0 -10 -4 -2 4 14

NOX, kväveoxider; HC, kolväte; PM, partiklar; CVT, continuously variable transmission
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Tabell 46. Skillnad i bränsleförbrukning och emissioner per hektar mellan modifierat
scenario och grundscenario.

Skillnad, %

Förändring Bränsle CO NOX HC PM Tid

(1) 20 % reduktion av slutväxel 0 -1 0 -1 -1 0

(2) Begränsad acceleration 0 -1 -1 0 -1 0
(3) 12 km h-1 -1 35 11 -12 9 -16

(4) 8 km h-1 -3 -24 -11 12 -1 24
(5) CVT 1400 min-1 -10 14 3 -22 11 -1

(6) CVT 1600 min-1 -3 -2 3 -7 1 -1
(7) CVT 1800 min-1 1 4 -4 2 -1 -1

(8) 9 m arbetsbredd -2 18 6 -10 5 -11

(9) 7 m arbetsbredd 3 -6 -6 12 3 14
(10) Shift-up, throttle-back -5 4 4 -12 6 0

(11) Maximalt motorvarvtal på 1800 min-1 0 -1 0 0 0 2

NOX, kväveoxider; HC, kolväte; PM, partiklar; CVT, continuously variable transmission

Diskussion

De simulerade förändringarna kan delas upp i två olika kategorier, en som innebär
mekaniska förändringar av fordonet samt en som endast innebär förändringar av
förarens körsätt. Resultaten visar att förändringar i drivlinan är ett alternativ för
tillverkarna av maskinen att påverka operationsspecifika emissioner utan att för-
ändra motorkarakteristiken. Enligt resultaten är det även för användarna möjligt
att, genom förändrat körsätt, påverka operationsspecifika emissioner.

En förändring av slutväxeln är en relativt enkel och billig operation om den genom-
förs redan under tillverkningsskedet. En minskad utväxling påverkar inte arbetet,
bränsleförbrukning eller emissioner vid operationer under låga hastigheter, då
föraren har möjligheten att välja ett annan växlingsläge. Vid transportarbete och
andra operationer som sker vid höga hastigheter påverkas framför allt emissionerna
men även bränsleförbrukningen. En minskad utväxling, vid transportarbete, redu-
cerar emissioner av HC och CO men ökar emissioner av NOX.

Användandet av en steglös transmission ger stora möjligheter att påverka emis-
sionsnivåerna eftersom den mest gynnsamma kombinationen av motorvarvtal och
moment kan väljas för varje driftsfall. Resultaten visar att bränsleförbrukning och
emissioner av CO och HC minskar med minskat motorvarvtal medan emissioner
av NOX ökar. Resultaten visar även att både bränsleförbrukningen och emissioner
är relativt känsliga för förändringar i transmissionens verkningsgrad. Vid simule-
ring av steglösa transmissioner har verkningsgraden antagits vara identisk med en
traditionell transmission.

Begränsningar i maximal hastighet och motorvarvtal vid transportarbete påverkar
endast svagt bränsleförbrukning och emissioner. Dock påverkas tiden för opera-
tionen starkt av dessa begränsningar.

Resultaten visar att det är viktigt att använda rätt redskap, för stora eller små red-
skap i förhållande till fordonets kapacitet påverkar kraftigt både bränsleförbrukning
och emissioner. Vid jordbearbetning påverkas bränsleförbrukningen endast svagt
av förändringar i arbetsbredd medan emissioner av NOX och framför allt CO ökar
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kraftigt med ökad arbetsbredd. Vid förändringar av fälthastigheten påverkas emis-
sioner på motsvarande sätt som vid förändringar i arbetsbredd.

Förarens möjlighet att påverka bränsleförbrukning och emissioner genom begrän-
sad acceleration är begränsad, effekterna av begränsad acceleration är proportionell
mot andelen accelerationer i arbetsmomentet. För operationer som sker i de lägre
hastighetsintervallen kan bränsleförbrukningen sänkas genom att välj en högre
växel och reducera motorvarvtalet, ”shift-up throttle-down”. Dock ökar emis-
sionerna av CO, NOX och PM i motsvarande grad.

Resultaten visar att det, genom alternativa körsätt och utväxlingsförhållanden är
möjligt att påverka bränsleförbrukning samt emissioner. Resultaten visar även att
det, i de flesta fall, inte är möjligt att reducera emissioner av CO och HC samtidigt
som NOX.

Fältmätningar

Den stora mängd fältmätningar som utfördes under projektets gång möjliggjorde
specialstudier av olika förarbeteenden som t.ex. val av utväxling, bearbetnings-
hastighet och arbetsbredd.

Metod

Med avsikt att följa effekten av ändrade hastigheter och motorvarvtal gjordes
fältförsök med två olika traktorer, dels Valtra 6650 dels CASE IH Mx 270.

Effekter av olika växellägen och hastigheter studerades för jordbearbetning med
Valtra 6650 samt CASE IH Mx270. För Valtra 6650 studerades även effekter på
bl.a. bränsleförbrukning och tidsåtgång av ändrad arbetsbredd. För att åskådlig-
göra betydelsen av rätt anpassad redskapsstorlek gjordes en studie där skillnaden i
effektivitet mellan tre, fyra och femskärig plog uppmättes, när de var tillkopplade
på traktor Valtra 6650. Vid dessa studier har en GPS-mottagare nyttjats för att få
korrekt bild av den plöjda arealen. I studien har det även ingått att plöja vändtegar.

Motorbelastning och emissioner för de studerade förloppen erhölls på samma sätt
som för övriga mätningar och finns beskrivet under sektion ”mätsystem” samt
”databehandling och emissioner”.

Resultat

I tabell 47 visas resultaten från fältmätningar med Valtra 6650 av olika växellägen
och hastigheter. Bränsleförbrukningen varierade från 16 till 18,3 l/tim beroende på
körsätt samtidigt varierade medeleffektuttaget mellan 65 och 80 kW. En annan
viktig parameter var avverkningshastigheten som varierade mellan 1,03 och 1,26
ha/tim.
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Tabell 47. Jämförelse av olika tids- och bränslebehov vid olika val av växelläge och hastighet
vid jordbearbetning med Valter 6650.

växel M41 M33 M41 M32

hastighet (km/h) 6,5 8,0 8,0 6,5
varvtal   (rpm) 1716 1880 2020 1960

hastighet hjul   (km/h) 6,4 7,7 7,7 6,4

tot bränsleåtgång/slag  (l) 1,8 1,9 2 2,1
hastighet radar   (km/h) 5,8 7 6,9 5,7

avverkning  (ha/tim) 1,04 1,26 1,24 1,03
bränsleeffektivitet   (l/ha) 16 16,3 17,2 18,3

medelförbrukning   (l/h) 16,6 20,6 21,3 18,9
slirning   (%) 9,4 9,1 10,4 10,9

Beräknade data*
effekt  (kW) 65 79 80 70

kolmonoxid (g/h) 62,2 128,8 117,3 79,7
kväveoxider (g/h) 606,2 818,2 788,5 655,0

kolväte (g/h) 10,0 10,9 11,3 11,2

* Beräknad data baserad på fältstudier samt beräkningsmetodik beskriven i sektion
”databehandling och emissionsberäkning

Resultaten för motsvarande fältprov, olika växlar vid plöjning, med CASE IH
Mx270 visas i tabell 48.

Tabell 48. Jämförelse av bränsleförbrukning vid plöjning på olika växellägen och
motorvarvtal med Case IH MX 270.

växelläge 7 8 9 10

rpm 2014 1767 1536 1362
ml/s 13,1 13,2 12,2 12,2

km/h 6,9 7 6,9 7

l/h 47 48 44 44
km/h teor 7,9 8 7,9 8

slirning 12,7 12,5 12,7 12,5
liter/ha 19,6 19,6 18,4 17,9

Beräknade data*
effekt (kW) 181 195 180 173

kolmonoxid (g/h) 72,1 134,2 223,9 337,5
kväveoxider (g/h) 1238,6 1390,9 1256,8 1172,5

kolväte (g/h) 10,7 8,96 8,13 7,7

* Beräknad data baserad på fältstudier samt beräkningsmetodik beskriven i sektion
”databehandling och emissionsberäkning”
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Effekterna av en varierad arbetsbredd vid plöjning med Valtra 6650 visas i
tabell 49.

Tabell 49. Jämförelse av tids och bränsleåtgång vid plöjning med olika plogstorlekar vid
plöjning med Valtra 6650.

3-skärig plog 4-skärig plog 5-skärig plog

Plöjd areal 3,52 ha 4,08 ha 2,10ha
Tidsåtgång (effektiv tid )  6,0 tim   5,1tim  3,2 tim

Förbrukat bränsle 107 liter 98 liter 57,9 liter

Avverkning/timme 0,58 ha/h 0,80 ha/h 0,65 ha/h
Liter bränsle /hektar 30   l/ha 24   l/ha 28   l/ha

I slagen: typiskt värde samplat över  
ca 2 minuter  

Hastighet (hjul) 7,0 km/h 6,7 km/h 6,1 km/h
Slirning 12 % 17 % 30 %

Bränsleförbrukning 20,3 l/h 21,5 l/h 21,1 l/h
Beräknade data*

effekt (kW) 77 80 80
kolmonoxid (g/h) 103,0 132,8 126,1

kväveoxider (g/h) 750,0 832,7 809,8

kolväte (g/h) 11,2 11,1 11,0

* Beräknad data baserad på fältstudier samt beräkningsmetodik beskriven i sektion
”databehandling och emissionsberäkning

Diskussion

Denna studie har utförts med en lantbrukstraktor Valtra 6650 och Case MX 270
vid plöjning. Resultatet är dock överförbart på andra maskiner, även anläggnings-
maskiner, där redskapsstorleken, motorvarvtal och körhastighet har betydelse för
totalverkningsgraden.

För att optimera utnyttjandegraden av redskap, med avseende på dieselförbruk-
ning och tidsåtgång, skall man sträva efter att välja ett redskap som belastar
motoreffekten optimalt, man skall även sträva efter att kunna utnyttja motorns
hela effekt utan att slirningen antar för stora mått Man bör vidare kunna hålla en
körhastighet som är relevant för arbetet ifråga. Valet kommer alltid att bli en
kompromiss, beroende på skiftande yttre omständigheter. Ofta får hastigheten
vara den kompenserande parametern.

Här framgår det tydligt att under rådande markförhållanden kan man med den fyr-
skäriga plogen utnyttja traktorn bäst, det är dock även med den plogen som den
högsta bränsleförbrukningen uppstår per timme, men det blir mest utfört per liter
diesel.
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Sammanfattande diskussion
Detta projekt visar att det är mycket stor skillnad i motorbelastningsmönster för
olika arbetsoperationer. Det kan skilja mycket för en och samma maskin beroende
på arbetsuppgift och yttre faktorer. Att utrycka emissionsfaktorer generellt för
gruppen arbetsmaskiner baserat på den statiska motorprovningscykeln ISO 8178
C1 eller någon annan körcykel förefaller inte vara möjligt. Emissionsfaktorer bör
basera sig på enskilda arbetsoperationer kombinerat med bränsleförbruknings-
siffror för att kunna ge acceptabla svar.

En annan effekt av de stora variationerna mellan olika arbetsoperationer är att
inte heller siffror beräknade för en genomsnittlig användning av ett fordon är rätt-
visande om inte hänsyn tas till vilka arbetsoperationer maskinen används eller hur
fördelningen mellan operationerna är. En av de redovisade studierna visar att en
lantbrukstraktors genomsnittliga emissionsmängd över året är kraftigt beroende av
om maskinen övervägande används som kraftkälla vid tyngre jordbearbetning eller
för lättare sysslor på en gård med annan driftsinriktning. Studien visade dessutom
att ingen av de nämnda arbetsfördelningarna gav en emissionsmängd som överens-
stämde med en beräknad enligt den gällande standarden inom området ISO 8178.
Det är alltså viktigt att operationsberoende faktorer används även vid bestämning
av en maskins totala emissionsalstring.

I arbetet har påvisats mycket intressanta effekter av transienta belastningar på
såväl bränsleförbrukning som emissionsmängder. Systematiska studier med hjälp
av syntetiska belastningscykler har visat hur bränsleförbrukningen för två testade
motorer påverkas av olika typer av transienta förändringar av varvtal och belast-
ande moment. Effekterna av transienter på bränsleförbrukningen har dessutom
mätts vid praktisk drift med hjälp av en momentmätande anordning på motorns
utgående axel. Förutom att den ökande bränsleförbrukningen vid transienta för-
hållanden även indirekt betyder ökade emissionsmängder har ökade emissions-
mängder vid transienta förhållanden också visats vid upprepning av inspelade
transienta operationer i provbänk med samtidig emissionsmätning. Kraftigt ökade
emissionsmängder av HC (44 % resp. 60 %) och CO (45 % resp. 225 %) jämfört
med statiska förhållanden, vid typiska lastningsarbeten med en lantbrukstraktor
respektive en lastmaskin, pekar på att hänsyn definitivt måste tas till de dyna-
miska effekterna vid uppskattning av emissioner vid sådana operationer om någon
typ av noggrannhet skall uppnås.

Förekomsten av transienta belastningar är beroende av den utförda operationen.
Inspelade motorbelastningsdata visar att exv. en lantbrukstraktor visserligen
ibland utför kraftigt transient belastande operationer men att flertalet operationer
för en traktor har relativt statisk natur. För maskiner som lastmaskiner, grävare
och skogsmaskiner är läget annorlunda eftersom de flesta vanligen förekommande
operationer har betydande transienta komponenter. Resultaten av studien antyder
att tidigare i litteraturen redovisade totala emissionssiffror för maskiner med stor
andel transient belastande arbetsoperationer, exempelvis lastmaskiner och gräv-
maskiner, underskattat de verkliga emissionerna. Felen beror på att det i beräk-
ningarna har utnyttjats statiskt uppskattade samband mellan producerad motor-
effekt eller bränsleförbrukning och emissionsmängder.
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Studien visar alltså att ökningen av bränsleförbrukning och emissioner vid transi-
enta operationer är så stor att hänsyn bör tas vid beräkning av emissionsmängder
för sådana operationer. Det nu slutförda projektet har redovisat några siffror för
sådana ökningar men problemet är att någon generell bild av hur olika typer av
transienta belastningar påverkar de totala värdena inte existerar. Dessutom indi-
kerar bränsleförbrukningsresultaten betydande skillnader mellan olika motortyper.
Det är med andra ord för närvarande inte möjligt att från inspelade tidsserier för
belastande moment och varvtal generellt uppskatta hur mycket de inspelade
transienterna ökar emissionsnivåerna, jämfört med om emissionerna beräknats
med statiska värden hämtade från standardiserade mätningar enligt exv. ISO 8178.
Arbete för att om möjligt ta fram en beräkningsmodell för generell kvantifiering
av dessa effekter har dock påbörjats som en följd av det här redovisade projektet.

Reducering i bränsleförbrukning och emissionsutsläpp kan ske genom bättre verk-
ningsgrad på motor, transmission samt hydraulik. Motorerna kommer att bli renare
i och med införandet av striktare emissionskrav. Verkningsgraden på moderna
dieselmotorer ligger idag på en hög nivå och kan endast höjas marginellt. De finns
en betydligt större potential att spara energi med bättre verkningsgrad på hydraul-
system och drivlinor.

Föraren kan påverka bränsleekonomi och emissionsutsläpp positivt genom att hela
tiden välja rätt växel och motorvarvtal. Detta kan dock vara svårt för den enskilde
föraren i alla arbetsmoment. På marknaden börjar det nu finnas traktorer med dator-
styrda växellådor med konstant steglös utväxling. Dessa transmissioner uppvisar
bättre verkningsgrad än konventionella drivlinor samt belastar motorn i ett gynn-
sammare arbetsområde. Det blir även allt vanligare med energibesparande tryck-
och flödeskompenserad hydraulik på arbetsmaskiner. Energiförbrukning och
utsläpp påverkas även i hög grad av valda maskinsystem och brukningsmetoder.

De allt hårdare emissionskraven kommer att betyda lägre utsläpp av reglerade
emissioner. Inom en överskådlig framtid kommer troligen off-road maskinerna
att möta samma krav som den tunga on-road trafiken, det vill säga bussar och last-
bilar. Med följande räkneexempel åskådliggörs vad en sänkning av emissions-
gränserna från dagens steg 1 motorer ned till den nivå (EURO V) som är beslutad
för lastbilar till oktober 2008, skulle betyda i utsläpp för 100 hektar plöjd åker-
mark. Enligt tabell 49 kan man plöja 0,80 hektar i timmen med en insatt nytto-
effekt av 67 kW (motsvarande PTO-effekt) under dessa betingelser ger vevaxeln
78 kW (se rapport 4). Det krävs således 125 timmar att plöja 100 hektar åkermark.
Under dessa timmar har 9750 kWh nyttjats.

Tabell 50. Beräkning av totala volymer emissionsutsläpp vid plöjning av 100 hektar
åkermark med  alternativa emissionsnivåer.

WRWDOPlQJG�L��JUDP�

emissionsnivå CO HC NOx Pm
offroad steg 1 48 750       12 675       89 700       6 825       
Lastbil Euro V 14 625       4 485         19 500       195          
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Som framgår av tabell 50 det innebära en dramatisk minskning av emissionerna
om traktorn vore utrustad med en motor som uppfyller EuroV-kraven

För att nå lägre emissionsnivåer bör renare motorteknik kombineras med effek-
tivare driv- och hydraulsystem som minimerar dynamiken och transienter i
motorbelastningen. En mycket intressant verksamhet bedrivs av det svenska
företaget Eco–Mate AB. De arbetar med att utveckla energisparsystem för gräv-
maskiner efter principen att få motorn att arbeta lugnt utan tvära effekttoppar.
Detta har de åstadkommit genom att återanvända lägesenergi som frigörs när
grävarmen sänks, via ett ackumulatorsystem samt förfinat hydrauliksystem. SP,
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har utfört ett jämförande test (Hoseini,
2000) där Eco Mate-systemet visar en höjd verkningsgrad i lastad ton/liter diesel.
Vid testet lastade referensmaskinen i genomsnitt 22,6 ton / liter diesel medan
den ombyggda maskinen lastade i genomsnitt 31,0 ton / liter diesel. Detta trots
en samtidigt höjd kapacitet i ton per tidsenhet. Eco-Mate AB bedriver idag verk-
samhet tillsammans med Caterpillar, där man eftermonterar dessa system på gräv-
maskiner på kundens begäran.

En angivelse av emissionsutsläpp i t.ex. enheten gram per hektar eller gram per
lastad ton kan många gånger vara väldigt intressant, då enheten g/kWh inte säger
något om verkningsgraden efter motorn. Det är dock väldigt svårt att kunna göra
sådana jämförelser med full rättvisa på grund av ständigt varierande yttre förut-
sättningar.

Arbetet redovisar en mängd data som kan användas i livscykelanalyser. Data
är insamlat och redovisat med en detaljeringsnivå som är högre än för tidigare
redovisade data och som därför medför en ökad noggrannhet vid bestämning av
miljöbelastningen för en produkt där arbetsmaskiner utför delar av processen.

I studien har målet varit att välja ut så ”normala” körningar som möjligt, dvs.
mätningar där de påverkande faktorer varit så genomsnittliga som möjligt. Urvalet
ur det mycket stora materialet har skett dels med statistiska metoder, dels med
hjälp av manuell bedömning. Samtidigt måste det betonas att presenterade värden
är kopplade till en specifik mätning med specifika yttre omständigheter, val av
förare etc. Resultaten kan alltså inte ses som absoluta generella sanningar utan
måste hanteras med viss eftertanke.

En viktig och användbar del av resultaten som redovisas beskriver hur motor-
belastningen fördelar sig mellan de olika testmoderna i ISO 8178 för de olika
studerade operationerna. Dessa siffror är relativt oberoende av vilken motor som
används, åtminstone så länge som maskinens och motorns storlek är rimligt
matchad till det arbete som utförs. Dessa siffror gör det möjligt att beräkna emis-
sionsvärden kopplade till en viss operation även om motorn som används inte
överensstämmer med några av de som är testade i studien. Det som krävs är
tillgången till resultat från en test av motorn enligt ISO 8178 och att resultaten är
redovisade för varje testmode. Vidare behövs det data för bränsleförbrukningens
storlek exv. per hektar eller per hanterad m3. Sådana uppgifter rapporteras i detta
projekt men kan också hämtas från andra källor. De rapporterade fördelnings-
värdena gör det alltså möjligt att beräkna approximativa emissionsvärden för en
viss operation för motorer med gammal teknik men också för nya och kommande
motorer med avgasspecifikationer som är bättre än de som testats.
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Redovisade emissionsdata är kopplade till den teknik och avgaskravsnivå som är
angiven för respektive motor. Denna nivå kan sägas vara den som är aktuell för
nya maskiner under de år studien utfördes och några år framåt. För att exempli-
fiera osäkerheterna som införs om redovisade emissionsdata används generellt
även för äldre motorer kan det nämnas att dieselmotorer tillverkade på 1970-talet
och använda för drift av fiskebåtar av tillverkaren Volvo Penta bedöms ha regle-
rade emissionsnivåer som är 2,4-2,8 gånger större än för nya motorer med turbo
och laddluftskylning (Ziegler & Hansson, 2002). Förhållandena inom detta
område skiljer sig dock från arbetsmaskinområdet eftersom fiskebåtar försedda
med gamla motorer ofta fortfarande har höga årliga brukningstider. Äldre arbets-
maskiner används däremot normalt i ganska begränsad omfattning enligt resultat
redovisade i denna studie.

Ett sätt att öka noggrannheten i en LCA är normalt att undvika genomsnittliga
siffror och i stället välja så väldefinierade processer som möjligt. I vissa fall är det
kanske till och med möjligt att exakt få uppgifter om vilka maskiner som används
vid den analyserade operationen. Eftersom dessa maskiner sannolikt i sådana fall
sällan exakt överensstämmer med de som analyserats i denna studie krävs någon
typ av kvalificerade antagande när det gäller emissionsmängderna. Ett grund-
antagande i sådana fall är att om inte storleken på maskinerna överensstämmer är
det normalt rimligt att anta att emissionerna per bearbetad areal är relativt oför-
ändrade oberoende av maskinstorlek. Finns även kunskap om bränsleförbruk-
ningen för den verkliga operationen att tillgå kan de redovisade emissionerna i
g/MJ i det tillförda bränslet användas för att få ett bra mått på emissionerna.

När det gäller variationer i andra yttre förutsättningar som jordart inom lantbruket
eller markförhållanden i skogen är det svårare att göra några generella antagan-
den.  Möjligen kan man nämna att huvuddelen av de inspelade jordbearbetnings-
operationerna inom jordbruket är utförda på förhållandevis tungbearbetad jord och
att emissionsmängder och bränsleförbrukning kan reduceras något om kunskap
finns om att det är lättare jordar som bearbetats�
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