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Ensaio Mercedes B180 2.0 CDI
Resultados

Lisboa, 11 de Janeiro 2013



Enquadramento

• Ensaios efectuados por solicitação da empresa
Ultimatepower para avaliar utilização do dispositivo
Ultimatecell

• Ensaios realizados num veículo Mercedes B180 2.0 CDI
– Veículo disponibilizado pela Ultimatepower

– O veículo foi ensaiado nas duas situações (sem e com
Ultimatecell instalado) tal como recebido, não tendo havido
acompanhamento ou interferência no processo de instalação

• Equipa de ensaio
– Doutor Gonçalo Gonçalves

– Engenheiro Gonçalo Duarte

– Condutor indicado pela UltimatePower



Procedimento

• Veículos medidos na estrada com três pessoas a bordo +
equipamento de medição:
– Leitor de OBD

– GPS com altímetro barométrico

– Analisador de gases (CO2, O2, CO, NOx, Hidrocarbonetos não
queimados)

• Consumo calculado com base no ar admitido e na
composição dos gases de escape

• Resultados apresentados utilizando a metodologia VSP
(calcula a potência com base na velocidade, aceleração e
declive):
– Modos 1 e 2: potências negativas (travagens, desacelerações)

– Modo 3: ralenti

– Modos 4 – 14 : potências positivas crescentes



Consumo de gasóleo



Variação de consumo



Emissão de NOx (g/s)



Emissão de CO (g/s)



Emissão de HC (g/s)



Análise

• A procedimento usado (VSP) permite que, mesmo que os
ciclos de condução não sejam os mesmos nos dois ensaios,
os resultados sejam comparáveis e extrapoláveis para o
mesmo veículo noutros ciclos de condução

• Os resultados de consumo absoluto foram validados
simulando o veículo a operar no ciclo de teste NEDC. O
consumo do veículo na configuração original difere em
menos de 0.2 l/100km do consumo de certificação

• Os resultados apresentados são válidos somente para o
veículo testado, variações de consumo em condições reais
dependem do ciclo de condução



Análise

• Em relação aos consumos, o veículo no segundo ensaio
apresenta reduções de consumo que oscilam entre os 18%
e os 38%, dependendo do modo de operação

• Em relação às emissões de NOx foram observadas reduções
em todos os modos de operação

• As emissões de CO e hidrocarbonetos não queimados
aumentaram mas o valor de base era à partida bastante
baixo, coerente com este tipo de motorização (Diesel).

• Não foram efectuadas medições da emissão de partículas
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