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EXPERIMENTAL RESEARCH OF CO2 EMISSION IN
RELATION WITH TRAVELED DISTANCE AND FUEL
CONSUMPTION FOR MITSUBISHI L200 AUTOMOBILE ON
THE CLUJ-PITEȘTI ROAD
The present experimental paper makes an endeavor in the specific
average fuel consumption and carbon foot print in road traffic situation on a
track between Cluj-Napoca and Pitești cities. There is no specific study
correlated with this topic concerning the average fuel consumption values and
3
carbon foot print for the 2.5 dm engine from the Mitsubishi L200. Today, using
off road vehicles and SUV-s is a common practice in many areas. The effective
average Diesel fuel consumption recording facilitates the carbon footprint
evaluation with online software app regarding the traveled distance and level of
pollution. Studying the average effective fuel consumption of the compression
ignited engine from Mitsubishi L200 generates the possibility to diminish and
control carbon foot print during exploitation, as well as the underline for optimal
traveling speed. This practical ”in traffic” research is developed while testing the
vehicle’s behavior regarding average effective fuel consumption through engine
electronic module to gain experimental data. The recorded values are stored for
different operation conditions, on planned trip.
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1. Introducere
Analiza consumului de combustibil, fie el consum orar și/sau
consum specific efectiv, fie consum mediu este importantă pentru
stabilirea nivelului de impact asupra mediului pe care îl are un
autovehicul în condiți de funcționare în exploatare, astfel încât în acest
mod se poate defini amprenta de carbon [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
Obiectivul principal lucrării de cercetare experimentală constă în
determinarea, înregistrarea și studiul valorilor consumului mediu de
combustibil pe traseu Cluj-Napoca – Pitești în funcție de traseul parcurs
în condiții de exploatare pe drumul public.
Modelul Mitsubishi L200 (cu 4 cilindri), având un principiu de
lucru a motorului cu aprindere prin comprimare, respectiv o cilindree de
3
2477 cm , a fost utilizat pentru realizarea testelor practice pe un traseu
complex (figura 1). Grupul moto-propulsor este organizat pe soluția 4x4,
putând fi configurat pentru soluții 4x2.
Procesul de colectare practică a datelor se bazează pe datele din
cadrul sistemului electronic diesel control (EDC) [6, 7, 8].
Etapele specifice ale lucrării de cercetare aplicativă prezente
constau în înregistrarea valorilor consumului mediu de combustibil și în
determinarea amprentei de carbon pentru întregul traseu.

Fig. 1 Traseul parcurs în timpul măsurătorilor experimentale

În conținutul lucrării sunt prezentate multiple date experimentale
achiziționate de la bordul autovehiculului supus testării, informații
privitoare la viteza medie și nivelul consumului de combustibil, pe baza
cărora apoi se determină amprenta de carbon totală ptr. traseul urmat.

2. Metoda și materialele utilizate în cercetarea experimentală
Obiectivul central al cercetării autovehiculului Mitsubishi L 200 pe
traseu utilizând mijloace experimentale, așa cum s-a arătat și în cele de
mai sus, se poate realiza
prin metodologia reprezentată în figura 2.
Fig. 2. Schema bloc
metodologică în cercetarea
experimentală

Obiectivul central
se
bazează
pe
secvențele specifice care
pot fi realizate prin
parcurgerea
etapelor
aplicative:
Etapa
1
–
inspectarea și evaluarea
autovehiculului studiat;
Etapa 2 – inițierea
colectării
datelor
experimentale;
Etapa
3
–
corelarea vitezelor medii
și a nivelului de consum;
Etapa 4 – analiza
și
post-procesarea
valorilor actuale;
Etapa 5 – prezentarea și interpretarea datelor experimentale.
3. Cercetarea experimentală
În figura 3 este prezentat autovehiculul testat în traseu.
Măsurătorile experimentale au fost realizate la regim mediu de
exploatare.
Instrumentele de la bordul autovehiculului sunt multiple, conform
figurii 4.

Fig. 3 Autovehiculul supus cercetării practic-aplicative a amprentei de carbon
pentru o deplasare interurbană la regimuri medii de exploatare și sarcină

Fig. 4 Instrumente disponibile în partea de testare practică
1-turometru; 2-indicatori motor; 3-regim turații pornire motor; 4-

În figura 5 sunt redate liniile de înregistrare privitoare la planul de
efectuare a testelor pe traseu.

Fig. 5 Definirea stării inițiale la plecarea din laboratorul de automobile al DART

Datele privitoare la viteza medie, consumul mediu specific efectiv
și cel instantaneu sunt redate prin captura intermediară din figura 6.

Fig. 6 Date privind deplasarea în condiții de trafic pe traseul stabilit

În figura 7 sunt afișate valorile actuale distanței parcurse, a
timpului de testare și autonomiei.

Fig. 7 Captura mărimilor experimentale în faza intermediară

Valorile consumului mediu efectiv de combustibil înregistrate pe
ultimele 3 h ale deplasării sunt prezentate în figura 8.

Fig. 8 Consumul mediu de combustibil în timp real

În figura 9 este redat sistematizat ansamblul de date privitoare la
cercetarea experimentală a amprentei de carbon raportate la traseul
parcurs, între Cluj-Napoca și Pitești.

Fig. 9 Sinteza evaluării intermediare a amprentei de carbon (distanța parcursă,
tipul de combustibil, deplasare și emisie de CO2)

Valorile efective ale parametrilor experimentali înregistrați în
sistemul de management electronic propriu sunt prezentate în figura 10.

Fig. 10 Înregistrări parțiale ale vitezei medii și a consumului de combustibil

În figura 11 sunt redate înregistrări actuale pt. viteză și consum.

Fig. 11 Înregistrările finale ale vitezei medii și a consumului de combustibil

Valorile actuale finale înregistrate de sistemul de management a
funcționării motorului și a consumului sunt prezentate în figura 12.

Fig. 12 Valori actuale privitoare la condițiile deplasării: distanța parcursă,
viteza medie, consumul mediu specific efectiv

Valoarea privitoare la amprenta totală de carbon pe deplasarea
Cluj-Napoca – Pitești, este reprezentată în figura 13.

Fig. 13 Captura offset-ului/emisiei de CO2 la finalul deplasării CJ-AG

4. Concluzii
Cercetarea experimentală a permis formularea concluziilor
următoare:
 în condiții de trafic normal cu etape multiple de pornire de pe loc
consumul mediu de combustibil crește semnificativ mărind amprenta
de carbon;
 utilizarea acceleratorului la poziții intermediare cu gradient progresiv și
lin determină reducerea amprentei de carbon, printr-o eficientizare a
consumului;
 performanțele economico-energetice privitoare la raționalizarea
alimentării motorului cu hidrocarburi (stabilirea polului economic) sunt
la 65 km/h;
 testarea experimentală stimulează dezvoltarea și continuarea studiului
amprentei de carbon și a consumului de hidrocarburi.
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