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ABSTRACT 
This master thesis has been performed at Volvo Car Corporation and concerns an 
emission related problem in petroleum driven car catalysts, which is exhibited by 
increased nitrous oxides emissions during longer test runs, without changes in any 
parameters. The problem has furthermost been observed internally at Volvo but can lead 
to problems during on-field car certification since the emission levels might be above 
permitted levels. Research performed at Volvo has shown that sulphur in the petrol can 
accumulate in the car catalyst and decrease its performance in regards to transforming 
nitrous oxides to harmless substances, leading to the aforementioned increase in nitrous 
oxides emissions. 
 
The goal of this master thesis has been to find out which factors that impact the 
accumulation of sulphur in the catalyst, which factors impact the regeneration of the 
catalyst and also examine the possibility of regeneration of the catalyst during normal 
driving. A part goal of the study has been to find a reliable way to poison the catalyst. 
The thesis consists of a literature study and an experimental part. 
 
The literature study showed that the research published in the area of nitrous oxides 
emissions from petrol driven cars was limited and that more research had been published 
regarding diesel driven cars. The catalysts for diesel driven cars are similar to the ones 
used for petrol engines in regards to composition and the results from those studies can 
therefore be applied to petrol engines. The literature study showed that the factors that 
have the biggest impact on the poisoning and regeneration are the sulphur content of the 
fuel, the temperature in the catalyst, and the air to fuel ratio (λ) in the engine. It was 
decided that the experimental work should focus on these factors. 
 
The experimental work was performed by driving a test object in an emissions testing 
laboratory according to predefined conditions, with a poisoning phase with the purpose to 
accumulate sulphur in the catalyst, and a regeneration phase with the purpose to desorb 
the sulphur and recover full efficiency of the catalyst. The result was evaluated by 
measuring the sulphur and nitrous oxides emissions. Due to low reproducibility of the 
results and problems with the measuring equipment no concrete conclusions was possible 
made, but a number of suggestions for continued research in the area have been 
proposed. 
 

SAMMANFATTNING 
Detta examensarbete har utförts hos Volvo Personvagnar och handlar om ett 
emissionsrelaterat problem som visar sig genom att emissionerna av kväveoxid i 
bensindrivna bilar ökar vid längre testkörningar, utan att några yttre parametrar ändrats. 
Problemet har främst observerats vid intern emissionsprovning men kan leda till problem 
med certifiering av bilar på fältet då emissionerna kan överstiga tillåtna nivåer. Den 
forskning som utförts på Volvo visar att svavel i bensin kan ackumuleras i katalysatorn 
och nedsätta dess förmåga att omvandla kväveoxider till ofarliga ämnen.  
 
Målet med detta examensarbete har varit att finna vilka faktorer som styr ackumulering 
av svavel i katalysatorn samt finna vilka faktorer som styr regenerering av denna, och om 
möjligt även undersöka möjligheten att regenerera katalysatorn under normal körning. Ett 
delmål har varit att finna ett tillförlitligt sätt att förgifta katalysatorn. Arbetet består av en 
litteraturstudie och en experimentell del. 
 



 

 

Litteraturstudien visade att det publicerats en begränsad mängd forskningsresultat inom 
området för bensinbilar, men desto mer för dieseldrivna fordon. Katalysatorerna för dessa 
är i stor utsträckning lika med avseende på sammansättning, och därför kan resultaten i 
dessa studier även appliceras på bensinkatalysatorer. Litteraturstudien visade att de 
faktorer som har störst inverkan på förgiftning och regenerering är bränslets svavel-
innehåll, temperatur i katalysatorn och luft/bränsleförhållandet (λ) i motorn. Det 
beslutades därför att det experimentella arbetet skulle fokusera på dessa faktorer.  
 
Det experimentella arbetet utfördes genom att ett testobjekt kördes i ett provrum enligt 
bestämda förhållanden, med en förgiftningsfas med avsikt att ackumulera svavel i 
katalysatorn, och en regenereringsfas med avsikt att få svavlet att desorbera och på så sätt 
återfå full verkningsgrad. Resultatet utvärderades genom mätning av svavelemissioner 
och kväveoxidemissioner. På grund av låg reproducerbarhet av resultat och problem med 
mätutrustningen har inga konkreta slutsatser kunnat dras, men ett antal förslag för 
fortsättning av forskning inom området anges. 
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INLEDNING 

Bakgrund 
Vid förbränning av kolvätebränslen såsom bensin i en Ottomotor utan katalysator 
reagerar parafiner och aromatiska kolväten med luftens syre och bildar CO2, H2O samt 
oönskade ämnen såsom HC (oförbränt bränsle) samt CO (på grund av ofullständig 
oxidation). CO-nivåerna uppgår till 1-2% och HC till 500-1000ppm. Dessutom reagerar 
O2 med N2 i luften på grund av den höga förbränningstemperaturen och bildar NOx vilket 
resulterar i 100-3000ppm i avgaserna.  
 
Mängden emissioner som bildas beror på många faktorer, men den viktigaste är 
luft/bränsleförhållandet i förbränningsrummet. Den teoretiskt ideala mängden 
(stökiometriska förhållanden) luft som krävs för fullständig förbränning av 1kg bränsle är 
ca 14.7 kg. Aktuell bränsle/luftblandning brukar beskrivas som λ (lambda) och beskriver 
hur den aktuella blandningen förhåller sig till den ideala. Om de är lika är λ-värdet 1.0. 
Om det finns ett överskott på bränsle är λ-värdet mindre än 1.0 och blandningen kallas 
fet, och om det finns ett överskott av syre är λ-värdet större än 1.0 och blandningen kallas 
mager. Feta förhållanden leder till höga CO- och HC-emissioner då det råder brist på 
syre, och låga NOx-emissioner på grund av ej optimal förbränning, dvs. låg förbrännings-
temperatur. Magra förhållanden ger lägre CO- och HC-emissioner då kolvätena förbränns 
i stort sett totalt, och även lägre NOx-nivåer på grund av låg förbränningstemperatur. 
NOx-emissionerna är som högst nära stökiometrisk förbränning, då 
förbränningstemperaturen är som högst. Dessa förhållanden redovisas grafiskt i Figur 1 
(heldragna linjer). 
 

 
Figur 1. λ-fönstret för en trevägskatalysator (Baumann, 1988). 

 
Behovet att rena bilavgaser uppstod 1970, då USA införde sin Clean Air Act, vilken 
innefattade regler om tillåtna utsläppsnivåer av HC, CO och NOx. Liknande regler finns 
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även inom EU och gäller även i Sverige. Dessa regler och nivåer har utvecklats och 
skärpts successivt. Se Tabell 1. 
 

Tabell 1. Tillåtna utsläppsnivåer av CO, HC och NOx för personbilar i USA och EU. 

USA    EU   
 1975 2004   -2005 2006 
CO 
(g/km) 

9.3 1.1  CO 
(g/km) 

2.3 1.0 

HC 
(g/km) 

0.9 0.08  HC 
(g/km) 

0.2 0.1 

NOx 

(g/km) 
1.9 0.1  NOx 

(g/km) 
0.15 0.08 

 
Biltillverkare har testat flera olika teknologier för att klara kraven och nu för tiden bygger 
avgasreningen i stort sett på två principer, förebyggande rening och efterbehandling. Den 
förebyggande avgasreningen går ut på att optimera förbränningen i motorn genom att 
reglera bränslemängden som sprutas in för att komma så nära full förbränning som 
möjligt. Detta sker genom att syrehalten mäts i avgaserna före och efter katalysatorn och 
beräknar om mer eller mindre bränsle ska sprutas in. Mätningen av syrehalten sker med 
λ-sonder vilka mäter andelen fria syrejoner i avgaserna. Sondens verksamma del, givaren 
är en keramisk kropp som är belagd med ett ledande skikt på in- och utsidan. Utsidan är i 
kontakt med avgaserna genom slitsar i skyddshylsan, medan insidan står i förbindelse 
med den omgivande atmosfärsluften (via kabelgenomföringen, slitsar eller hål i höljet). 
Sondspänning uppstår då keramikkroppen börjar leda syrejoner (vilket sker vid ca 
300°C). Vid mager bränsle/luft-blandning finns en hög andel med fria syrejoner i 
avgaserna före katalysatorn och detta ger en liten tryckskillnad jämfört med den 
omgivande luften, det vill säga låg spänning, medan en fet blandning ger en hög 
spänning. Denna spänning kan översättas till ett λ-värde som används för att reglera 
bränslemängd vid förbränningen.  
 
Efterbehandling bygger på att omvandla de oönskade föreningarna i avgaserna till 
ofarliga ämnen. Detta sker med hjälp av en katalysator. Katalysatorns huvudfunktion är 
att omvandla CO, HC och NOx till CO2, H2O och N2, vilket sker enligt följande 
reaktioner: 
 
Oxidation av CO och HC till CO2 och H2O: 
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För att detta ska ske måste katalysatorn kunna katalysera både reducerande och 
oxiderande reaktioner på samma gång vilket enbart är möjligt vid stökiometriska 
förhållanden. Detta löses genom de tidigare nämnda λ-sensorerna och reglering av 
bränsleinblandningen via motorns styrsystem. Katalysatorn består av olika ädelmetaller 
och beskrivs i mer detalj senare i texten. Då katalysatorns uppgift är att omvandla tre 
typer av föreningar, CO, HC och NOx, kallas den trevägskatalysator. 
 
Figur 1 visar mängden utsläpp som funktion av λ-värdet. Det område då katalysatorn 
klarar av att uppnå nästan fullständig oxidation av CO och HC samt nästan fullständig 
reduktion av NOx kallas λ-fönstret. 
 
Katalysatorn i moderna bilar är av monolittyp, där avgaserna leds genom en monolit-
struktur och omvandlas genom katalytiska reaktioner med ädel- och basmetaller på 
monolitstrukturens yta. Figur 2 visar uppbyggnaden av en typisk trevägskatalysator, 
bestående av fram- och baksten med en matta omkring, samt ett skal av stål. Stålskalets 
funktion är att skydda stenarna från stötar, stenskott och dylikt tillsammans med mattan 
som även fördelar tryck uniformt över stenarna, hindrar dem från att spricka samt håller 
dem stabilt på plats. Mattan består främst av keramiska fiber av aluminiumoxidsilikater 
samt vermikulit. 
 

 
Figur 2. Katalysatorns utseende 

 
Framstenen är betydligt mindre än bakstenen. Anledningen är att framstenen ska värmas 
upp snabbt och nå arbetstemperatur för att kunna ta hand om främst emissioner vid start. 
Om enbart en stor sten används kommer det att ta längre tid för denna att aktiveras; när 
bilen startas är katalysatorn kall och när avgaserna når katalysatorn värms den upp, vilket 
får de katalytiska reaktionerna att starta. Detta kallas att katalysatorn tänder.  
 
Substratet är en monolitstruktur vars funktion är att ge en stor kontaktyta mellan 
avgaserna och katalysatorytan. Den har formen av en rutnät av celler (se Figur 3) med 
parallella kanaler med en täthet på ca 400 kanaler per kvadrattum.  
 

 
Figur 3. Närbild på monolitstrukturen i katalysatorn. 
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Fördelen med monolitstrukturen är låga tryckfall. Kanalerna kan bestå av metall eller 
keramiska material, där keramiska är vanligast förekommande på grund av lägre kostnad. 
På kanalernas väggar finns en beläggning (ca 20µm tjock), så kallad washcoat. 
Washcoaten består av bärarmaterial, ädelmetaller och ett flertal andra ämnen. Det är på 
ädelmetallerna som de katalytiska reaktionerna äger rum och de som används är platina 
(Pt), palladium (Pd) samt rodium (Rh).  
 
Rh fungerar reducerande och omvandlar NO och NO2 till N2, vilket sker enligt reaktion 
4-6, beskrivna ovan. 
 
Pd och Pt fungerar oxiderande och katalyserar reaktionerna för CO och HC till CO2 och 
H2O, vilket sker enligt reaktion 1-3 ovan. Nuvarande katalysatorer innehåller bägge 
ädelmetallerna, och ofta i olika sammansättning i de två stenarna. Skillnaden mellan dem 
är att palladium är mer aktiv för oxidation av CO och C2H4 medan de är likvärdiga för 
oxidation av C2H6 (Kummer, 1975). Pd är mer känslig för svavelförgiftning och fungerar 
även sämre än Pt i oxiderande miljö, dvs. vid mager förbränning. Användningen styrs 
dock till stor del av rådande priser på ädelmetaller, och därför används för tillfället främst 
palladium. Ädelmetallerna utgör ca 0.1-0.15% av washcoatvikten. 
 
Bärarmaterialet som används är gamma-aluminiumoxid, γ-Al2O3, och används då det har 
stor yta (100-200m2/g). Gamma-aluminumoxid utgör ca 80% av washcoatvikten. 

 
De övriga ämnena i washcoaten varierar och fyller många funktioner och den exakta 
sammansättningen uppges ej av tillverkarna, därför tas enbart de viktigaste och vanligast 
förekommande upp här: 

• CeO2 – Fungerar syrelagrande och gör att katalysatorn kan verka effektivare runt 
stökiometriska förhållanden samt säkerställer trevägsfunktionaliteten, vilket sker 
genom följande reaktioner: 

 
 Vid magra förhållanden: 

2232 2
2

1
CeOOOCe →+  

(7) 

 
 Vid feta förhållanden: 

23222 COOCeCOCeO +→+  (8) 

 
Vid magra förhållanden lagras överblivet O2 och vid feta förhållanden används 
detta O2 för att oxidera oreagerad CO. 

 
CeO2 fungerar även som en ångreformerande katalysator och kan katalysera 
kolmonoxids och kolvätens reaktioner med vatten vid feta förhållanden enligt 
följande reaktioner: 
 

222
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 H2 kan sedan reducera NOx: 
 

OxHNxHNOx 222 2

1 +→+  
(11) 
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 CeO2 utgör 10-20 % av washcoatens vikt. 

 
• ZrO2 – används för att termiskt stabilisera CeO2. 
 
• La2O3 och BaO – används för att stabilisera γ-Al 2O3. 

 
Exempel på katalysatortillverkare som Volvo Personvagnar använder är Engelhart och 
Johnson Matthey. 
 
Forskningen som gjorts på trevägskatalysatorer angående svavelförgiftning är begränsad, 
då problemet tidigare har kunnat undvikas genom att motionera katalysatorn innan 
certifiering. Som nämnts kan detta komma att förbjudas vilket skulle ändra 
förutsättningarna. I NOx-fällor samt i dieselmotorer har problemet studerats grundligare, 
då det är allvarligare i dessa fall. Vissa delar av denna forskning är relevant då det rör sig 
om samma katalysatorsammansättning som i trevägskatalysatorer, och de är därför 
inkluderade i denna litteraturstudie. NOx-fällor är en relativt ny teknik, och används i 
personbilar med dieselmotorer för att ta hand om den stora mängd NOx som bildas. En 
skillnad är att de ofta innehåller även BaO, vilket är känsligt för svavel och kan förgiftas. 
Av detta kan slutsatsen dras att forskningsresultat som gjorts på NOx-fällor även kan vara 
av intresse för studier av trevägskatalysatorer. 
 
Fridell et al. (2004) utförde tester på Pt/Pt+Rh på monoliter med 20% BaO i washcoaten, 
i en flödesreaktor. Al2O3 fanns också med i bärarmaterialet i ej specificerad mängd. 
Förutom svavelemissioner mättes även NOx för att mäta eventuell deaktivering av 
katalysatorn. Slutsatserna var: 

• Deaktiveringshastigheten berodde på den totala mängden SO2 som katalysatorn 
utsattes för. 

• Deaktiveringshastigheten var ej lägre vid låga svaveldioxidkoncentrationer,  
• Det fanns inte någon lägstanivå av SO2 där svavel ej ackumulerades, alt. där 

automatisk regenerering av katalysatorn från svavel gick snabbare än 
ackumuleringen.  

Det observerades att svavel ackumulerades först i fronten av katalysatorn och sedan 
täcktes mer och mer av monoliten. 
 
Rabinowitz et al. (2001) studerade Pd/Rh på monoliter med varierande mängder CeO2, 
och bränslen med två olika svavelnivåer, låg – 100ppm och hög – 350ppm. Testerna 
utfördes med stökiometrisk samt fet förbränning. Temperaturen i monoliten var 500ºC. 
Vid stökiometrisk förbränning hade svavelmängden ingen nämnvärd effekt på NOx-
omvandlingen, men fet förbränning ledde till bildande av H2S. Slutsatsen som drogs var 
att CeO2 lagrade svavel under magra förhållanden och vid efterföljande regenerering med 
fet förbränning bildades SO2 och H2S. 
 
Erkfeldt et al. (1999) undersökte kvävelagringskatalysatorer i en flödesreaktor. 
Förgiftning skedde genom att 100ppm SO2 tillsattes till ett avgasflöde i 30 minuter. 
Parametrar som studerades vid regenereringen var temperatur, tid och λ-värde. Det 
testades även att använda pulser av fet och mager förbränning. Slutsatser var att de mest 
gynnsamma nivåerna på parametrarna för regenerering är hög temperatur, lång tid samt 
lågt λ-värde. Lågt λ-värde gav dock högre H2S/SO2-kvot än regenerering vid högt λ-
värde. Vid pulsregenerering var det mest effektivt att använda ungefär dubbelt så lång fet 
period som mager. Om den feta pulstiden ökades gentemot den magra så ökade kvoten 
H2S/SO2, dessutom ökade kvoten om pulsfrekvensen höjdes. 
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Beck et al. (1994) undersökte svavelförgiftning av Pd på olika katalysator-
sammansättningar. Högre svavelnivåer i bränslet medförde att katalysaktiviteten var 
lägre då SO2 togs bort från inflödet i jämförelse med då lägre svavelhalter testades på 
samma sätt. Regenerering vid 650ºC i 10min vid stökiometrisk förbränning gav i stort 
sett tillbaka full aktivitet. Om fet förbränning användes krävdes högre temperatur för full 
regenerering. Om La2O3 fanns i katalysatorsammansättningen minskade graden av 
svavelförgiftning. En senare studie av Beck et al. (1995) visade att om katalysatorn 
förgiftades med låga svavelnivåer så sjönk aktiviteten men återgick när svavlet 
avlägsnades från bränslet, medan om en högre svavelnivå användes så behölls den låga 
aktiviteten även när svavlet avlägsnades. 
 
Monroe et al (1991) utförde tester på Pt, Pd och Rh, med och utan CeO2 i bärarmaterialet. 
Katalysatorerna förgiftades med SO2 i låga och höga nivåer. Slutsatser som drogs var att 
CeO2 och Pd gör katalysatorn betydligt mer känslig för svavelförgiftning och svårare att 
regenerera. Förgiftningen uppstod vid både låga och höga svavelnivåer. Full regenerering 
krävde höga temperaturer och reducerande miljö vilket gav upphov till H2S. 
 
I en VERL1 Note från Ford Research Laboratory (1998) beskrevs en körcykel för 
regenerering av bilmonterade katalysatorer. Ett flertal accelerationer användes för att 
värma katalysatorn till rätt temperatur. Detta var tillräckligt för att regenerera mild 
svavelförgiftning. Under första accelerationen avgick svavel i form av SO2 medan det i 
de efterföljande accelerationerna var som H2S. Chanko et al. (2000) rapporterade en mer 
aggressiv körcykel som befanns betydligt mer effektiv på svåravsvavlade katalysatorer. 
 
Campbell et al. (2000) rapporterade om ett system för att regerenera katalysatorn under 
körning. Systemet byggde på att gå över till mager körning då en bestämd massa svavel 
beräkades ha passerat katalysatorn. När gränsen uppnåddes kördes motorn magert till 
katalysatorn var regenererad. Systemet påstods kunna regenerera ädelmetallerna i 
katalysatorn men ej basmetallerna, dvs. enbart mild förgiftning.  
 
Truex (1999) rapporterade att en anledning till att Pd är mer känsligt för svavel-
förgiftning än Pt är att det kan adsorbera svavel i bulken vilket gör det svårare att 
regenerera Pd.  
 
Neyestanaki (2004) utförde termodynamiska beräkningar för olika katalysatorrelaterade 
ämnen för att visa hur de interagerar vid olika temperaturer. Beräkningarna visade att 
Al 2O3 är stabilt upp till 650ºC, men sönderfaller sedan. Vid denna temperatur omvandlas 
PdO till Pdo, med betydligt sämre katalytisk förmåga som följd. Även PdSO4 beräknas 
sönderfalla vid temperaturer >600ºC, men denna beräkning är mer osäker då det saknas 
data för CpPdSO4 i litteraturen.  
 
Zhang  et al. (2003) testade hur svavelhalt i bränslet, katalysatorns ålder, samt λ-cykling 
påverkade NO- och HC-emissioner. Slutsatsen som drogs var att hög svavelhalt i bränslet 
samt hög katalysatorålder påverkade NO- och HC-emissionerna negativt och var additiva 
samt att λ-cykling ej bidrog till minskade NO-emissioner. 
 
Preliminära tester utförda av Nordgren (2001) med en Volvo S80 med originalkatalysator 
och bränsle med hög svavelhalt, visade att svavel ackumulerades vid normal körning och 
vid en kraftig acceleration till hög hastighet observerades höga SO2-emissioner. Efter 
retardation minskade emissionerna för att avta helt efter ytterligare en tid. Detta tyder på 

                                                 
1 Vehicle Emissions Research Laboratory 
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att allt svavel hade avlägsnats från ytan eller att katalysatortemperaturen blivit för låg för 
att vidare regenerering var möjlig. 
 
De slutsatser som kan dras av litteraturstudierna är: 
 

• Temperaturen som krävs för att regenerera trevägskatalysatorer från svavel 
varierar beroende på λ-värde, men minst 600ºC krävs för full regenerering. 
(Erkfeldt et al. 1999, Beck et al. 1994, Monroe et al. 1991, Truex 1999, 
Neyestanaki 2004) 

• Det finns ingen lägstanivå för svavelhalt i bränslet då förgiftning sker – om det 
finns svavel i bränslet så sker förgiftning. Det tar längre tid vid lägre svavelhalter 
i bränslet. (Fridell et al. 2004) 

• Vid magra förhållanden är svavelförgiftningen mindre allvarlig än vid feta. Vid 
magra förhållanden oxideras kemisorberad SO2 till SO3, som är löst adsorberad 
på ytan. Vid feta förhållanden är förgiftningen allvarligare. Sterisk blockering och 
laddningseffekter hindrar den katalytiska aktiviteten. (Gregory, 1999) 

• Regenerering sker enklare under feta förhållanden än magra, men detta ger 
upphov till mer H2S-emissioner. (Erkfeldt et al. 1999) Detta står i konflikt med 
Beck et al (1994) som rapporterade att regenerering under feta förhållanden 
kräver högre temperatur än vid stökiometriska.  

• CeO2 ackumulerar svavel under magra förhållanden och vid regenerering under 
feta förhållanden avgår detta som SO2 och H2S (Rabinowitz et al. 2001).  

 

Sammanfattning av reaktioner 
För att få en överblick över möjliga reaktioner som kan ske i katalysatorn följer en 
sammanställning över dessa samt betingelser. 

Ädelmetaller 
Figur 4 visar de föreningar som svavel kan bilda tillsammans med ädelmetallerna vid 
olika temperaturer och luft/bränsleförhållanden. Vid magra förhållanden kemisorberas 
svavel som SO2 på katalysatorytan vid låg temperatur, men avgår som SO2 då 
katalysatorn når arbetstemperatur. Under feta förhållanden sker dissociativ adsorbtion på 
ädelmetallytan, och kan i Pd även bindas i bulken. Regenerering under feta förhållanden 
kräver högre temperatur än under magra samt leder till bildande av H2S. Palladiums 
förmåga att adsorbera svavel i bulken gör att det kräver högst temperatur för regenerering 
då transport av svavel måste ske från bulk till yta. 
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Figur 4. Svavels interaktion med Pt, Pd och Rh som funktion av temperatur (x) och luft/bränsleförhållande 

(y). (Truex 1999) 

Bärarmaterial 

Aluminiumoxid  

Svavel kan ackumuleras i Al2O3 via Pd (Yu, 1998).  
 

OHPdSSHPdO 22 +→+  (12) 

22 PdSOOPdS →+  (13) 

322 PdSOO
2

1
PdSO →+  

(14) 

3PdO)(SOAlO
2

3
OAl3PdSO 3422323 +→++  

(15) 

 
Under feta förhållanden adsorberas svavel dissociativt på ytan enligt reaktion 12. Vidare 
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reaktion med O2 leder till bildandet av PdSO3, enligt reaktion 13-14. PdSO3 kan reagera 
med Al2O3 och bilda Al2(SO4)3, vilket leder till minskad katalysatoraktivitet på grund av 
sterisk hindring. 
 
Al 2(SO4)3 kan sedan reagera med vätgas och bilda svavelväte enligt:  

O9HOAlS3H12H)(SOAl 23222342 ++→+  (16) 

 
Detta regerenerar katalysatorn men leder till bildandet av H2S. 

Ceriumdioxid  

Svavels förgiftning av CeO2 sker via följande reaktioner (Truex, 1999). 

 

2432 )Ce(SO2SOCeO ↔+  (20) 

432 CeOSOSOCeO ↔+  (21) 

3234222 O2Ce)(SOCe6CeO3SO +↔+  (22) 

 
SO3 som bildats på katalysatorytan reagerar med CeO2 och bildar Ce(SO4)2 samt 
CeOSO4. Ce(SO4)2 bryts ner vid temperaturer över 200°C medan CeOSO4 är stabil vid 
betydligt högre temperaturer. CeOSO4 nedsätter den katalytiska aktiviteten genom sterisk 
hindring. Bildandet av Ce2(SO4)3 leder till att den CeO2-katalyserande funktionen via 
ångreformering (reaktion 9-11) förtrycks vilket är negativt för katalysatorns aktivitet med 
avseende på NOx-, CO- och HC-emissioner. 
 

Problembeskrivning 
Varje ny bilmodell från Volvo måste uppfylla tidigare nämnda emissionslagkrav, och 
därför genomförs noggranna emissionstester på alla bilmodeller och konfigurationer. Det 
vanligaste sättet är att utföra tester efter bestämda körcykler i emissionsprovningsriggar 
(hädanefter kallat EP-lab). I EP-lab körs testobjektet på en dynamometer och 
emissionerna för de olika körcyklerna mäts och utvärderas. Fokus ligger på de tidigare 
nämnda föroreningarna. 
 
Vid testkörningar med bilar i laboratoriemiljö finns ett problem som internt på Volvo 
kallas EP-sjukan. Detta innebär att efter en tids tester av ett provobjekt så kan NOx-
utsläppen börja öka från normala, godkända nivåer för att efter hand stiga till nivåer som 
överstiger lagkraven. Detta är givetvis problematiskt då det kan leda till att bilar inte 
klarar certifieringen och därmed inte blir godkända för produktion och försäljning. Hos 
Volvo och andra biltillverkare har detta problem haft låg prioritet då det finns sätt att 
undvika problemet – genom att utföra snabba accelerationer med provobjektet innan 
certifieringstestningen kan katalysatorn motioneras, vilket har visat sig återställa dess 
funktion till normal och på så sätt få godkända emissionsresultat. Detta förfarande 
kommer dock att bli förbjudet från och med 2007 – myndigheter ska när som helst kunna 
plocka in en bil för testning och biltillverkaren får inte göra några ändringar på bilen. 
Detta gör att problemet har fått högre relevans och prioritet. 

 
Det är okänt exakt vad som leder till de ökade NOx-emissionerna, men det står klart att 
trevägskatalysatorns funktion nedsätts. Intern forskning på området har visat att det är 
troligt att svavel i bensinen förgiftar katalysatorn genom att adsorberas på katalysatorytan 
vilket sänker verkningsgraden och får till följd att NOx passerar oreagerat och släpps ut i 
luften. Vid kraftiga accelerationer stiger katalysatorns temperatur kraftigt, vilket får 
svavlet att desorbera och katalysatorn återfår sin förmåga att reducera kväveoxid.  
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Kraftiga accelerationer med förgiftad katalysator ger upphov till ett annat problem. Då 
svavlet avges bildas oönskade svavelföreningar, som på grund ackumuleringen på 
katalysatorn kan överstiga tillåtna nivåer då de desorberar. Svavelföreningarna är: 

• Svavelväte, H2S, är en färglös gas med en karaktäristisk lukt av ruttna ägg som 
kan detekteras av människan vid så låga nivåer som 0.02ppm. Vid högre nivåer 
kan den irritera luftvägarna och ge allmänna förgiftningssymptom såsom 
huvudvärk, illamående och andningssvårigheter. Även om nivåerna ej överstiger 
lagkraven är utsläpp oönskade på grund av lukten. 

• Svaveldioxid, SO2, är en osynlig gas med en typisk doft. Den kan irritera ögon 
och luftvägar, men de utsläpp som kommer från bilar är oftast för små för att 
irritera. Svaveldioxid reagerar med luft och vatten och bildar svavelsyrlighet 
enligt reaktion 12, och är en stor orsak till surt regn. 

 

3222 SOHOHSO →+  (12) 

 
• Karbonylsulfid, COS, förekommer enbart i väldigt små mängder. Det finns inga 

uppgifter om nivåer som är skadliga eller störande för människan. 
 
Att regenerera katalysatorn genom accelerationer är givetvis ingen hållbar lösning utan 
bilen ska kunna köras av kund och i tester på vilket sätt som helst utan att svavel-
förgiftning av katalysatorn sker och utsläppen av kväveoxider ökar. Därför krävs det 
studier av ackumuleringen av svavel för att om möjligt förhindra denna. Om detta inte är 
möjligt krävs det bra sätt att regenerera katalysatorn utan att det påverkar körbarheten 
samt utan att släppa ut höga nivåer av föroreningar.  
 
Syftet med examensarbetet var att undersöka dessa faktorer, dvs. målen var att: 
 

• Finna ett tillförlitligt sätt att förgifta katalysatorn. 
 

• Studera vilka faktorer som påverkar förgiftning av katalysatorn. 
 

• Studera vilka faktorer som påverkar regenerering av katalysatorn. 
 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie och genomgång av den forskning som gjorts på 
området. Information som insamlades från litteraturstudier användes för att 
experimentellt undersöka om denna även stämde för de katalysatorer som används av 
Volvo Personvagnar.  
 

EXPERIMENTELL DEL 

Beskrivning av provobjekt och provmiljö 

Provobjekt 
Bilen som används i alla tester beskrivna i denna rapport är en Volvo V70, 2005 års 
modell, se Figur 5. Motorn som används är en femcylindrig 2.4 liters högtrycksturbo. 
Motorn har en maximal effekt på 260hk vid 5500 varv och ett maximalt vridmoment på 
350Nm. 
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Figur 5. Testobjektet i ChassiDyn. Framhjulen står på en dynamometer. Till vänster syns delar av 

testutrustningen som används. 

Katalysator 
Katalysatorn som används i testerna är specifik för P2-plattformen, dvs. den används i 
Volvo S60, V70, XC70, S80 samt XC90. Den består av två stenar med keramisk 
stomme, se Figur 6. Framstenen har en ädelmetalladdning på 90g/ft3 med Pd och Rh i 
förhållandet 9:1. Bakstenen har en ädelmetalladdning på 40g/ft3 och består av Pt och Rh i 
förhållandet 3:1. Washcoaten på stommen innehåller också γ-Al 2O3, CeO2, och ZrO2. 
 

 

Figur 6. Katalysator som användes vid testkörningarna. På bilden ses några av de extra nipplar som 
installerats för koppling till masspektrometer och kemiluminiscensdetektor. 
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Katalysatorn är åldrad i laboratorium (57.6h, 19300km) enligt VBAC, Volvo Bench 
Aging Cycle, vilket innebär att den körts i provrigg enligt en bestämd körcykel och 
utsätts för giftinlagring och höga temperaturer på ett sätt som ska motsvara verklig 
körning. Detta är gjort pga att en ny katalysator har annorlunda egenskaper jämfört med 
en åldrad och det är åldrade som är av intresse, då det är på främst dessa som problem 
med stigande NOx-emissioner har upptäckts. 

Provanläggning 
Testerna har utförts i ChassiDyn, vilket innebär att bilen som ska testas placeras i ett rum 
där hjulen står på en dynamometer, och bilen i övrigt är fastspänd. Bilen kan sedan styras 
från ett kontrollrum med hjälp av en elektronisk servo, eller styras manuellt. Bilens last 
förändras genom att dynamometerns tröghet ändras. Fartvind och avkylning simuleras 
med en luftström från en fläkt framför bilen ("påblås"). Eftersom detta är ett laboratorie-
test fås bra repeterbarhet då körförhållandena är väldefinierade. Negativt är att det är en 
dyr testmetod, vilket gör att antalet körningar blir begränsade av kostnad. Det kan också 
ifrågasättas hur väl testet stämmer överens med verkligheten, exempelvis med avseende 
på vindavkylning och avsaknad av andra väderförhållanden såsom solstrålning. 
 

Analysmetoder 

Analys av svavelemissioner - masspektrometri 
För att analysera svavelemissionerna används en masspektrometer av märket Airsense 
500. Masspektrometern mäter dynamiskt med god tidsupplösning (10ms – 5s cykeltid) 
och hög känslighet (minsta upplösning 0.1ppb, 2.3 ppb vid 500ms cykeltid), vilket gör att 
snabba avgasflöden kan mätas med god precision. 
 
Det finns två typer av masspektrometriska mätningar, det som skiljer är hur joniseringen 
av molekylerna sker. Antingen sker det genom att provmolekylerna bombarderas av 
elektroner, vilket gör att de splittras och fragmenteras. Analysen av ämnen sker sedan 
genom att de komponenter som molekylen bestod av bildar ett antal toppar som kan 
identifieras med hjälp av databaser. Denna metod kallas electron impact och lämpar sig 
bäst vid identifiering av okända molekyler. 
 
Den andra metoden, kemisk jonisation, bygger på att provmolekylen kollideras med en 
annan molekyl med något högre joniseringsenergi. Detta leder till att endast en elektron 
eller ett väte slås bort från provmolekylen, som därför förblir relativt intakt. Denna 
mätteknik lämpar sig bra då det är känt vilket ämne som ska mätas och är intresserad av 
att få haltbestämning av provmolekylen. Det är denna metod som används i Airsense 
500. 
 
De gaser som analyseras i testerna är SO2, H2S samt COS. På grund av att ämnenas 
joniseringsenergi skiljer sig stort så används xenon som bärgas för SO2 och COS, och 
kvicksilver för H2S. Detta innebär att det måste ske en mekanisk växling i 
masspektrometern för att byta bärgas, vilket introducerar en fördröjning på ca 400ms. 
Tillsammans med andra faktorer innebär detta att samplingsfrekvensen blir ca 1Hz. Detta 
bedöms dock inte innebära några problem då de försök som utförs inte kräver högre 
upplösning.  

Analys av NO x-emissioner - kemisk luminiscensdetektor 
För att analysera mängden NO-emissioner används en CLD, kemiluminiscensdetektor 
(Cambustion fNOx400 Fast CLD). Mätprincipen bygger på att provet reageras med ozon, 
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vilket ger upphov till en ljuspuls som är proportionell mot mängden NO i provet. 
Detektorerna är väldigt små och sitter på ett mäthuvud som kopplas till mätpunkten, 
vilket ger en extremt snabb responstid (ca 2ms) och hög noggrannhet.  

Bilparametrar 
Övriga data, som varvtal, λ-värden, luftmängd, med mera, tas ut direkt från bilens 
elektroniska styrsystem. Om fler faktorer är av intresse (exempelvis temperaturer på 
olika ställen i katalysatorstenarna) kan utrustning installeras och avläsas separat med 
moduler. Fem extra temperaturmätare användes: före katalysatorn, 25mm in i första 
stenen, 25mm från slutet av första stenen, mellan de två stenarna, samt 25mm in i andra 
stenen. Detta för att se vilka temperaturgradienter som finns i katalysatorstenarna. En 
extra λ-sond var också installerad med mätpunkter före och efter katalysatorn. 

Datainsamling 
För att analysera resultat samt reglera bilens styrsystem används mjukvaran VAT2000. 
VAT2000 är ett Volvoutvecklat datorprogram som används för mätning och kalibrering 
av elektroniska kontrollmoduler (ECM), dvs. de sonder som är installerade i Volvos 
testbilar. Med VAT2000 är det möjligt att mäta alla bilens data från hårdvarugränssnittet 
och även externa mätsonder såsom λ- och temperaturmätare i realtid, samt även reglera 
bilens styrsystem.  
 
Exempel på en typisk mätning i VAT2000 visas i Figur 7. De faktorer som var av 
intresse i detta arbete vid de flesta mätningar är utmärkta.  
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Figur 7. Exempel på mätning i VAT2000. Mätningen visar en körning där bilen accelereras efter ca 300s 
från 40km/h till 180km/h (linje 1) med höjd last (linje 2), höjd katalysatortemperatur (linjer utmärkta med 
3), minskat λ-värde (linje 4) och förhöjda emissioner (linje 5 är svaveldioxid och linje 6 kväveoxid) som 

följd. 

Tabell 2. Data i figur 7.  

Funktion  Parameternamn Linjefärg 
Bilens hastighet (km/h). DIM.vfzg Beige 
Bilens last (%). DIM.rl_w Blå 
Temperatur 25mm från början av katalysatorsten 1(ºC). THS_1.T1STEN_1 Röd 
Temperatur 25mm från början av katalysatorsten 2(ºC). THS_1.T2STEN_1 Ljusblå 
Är-λ, dvs aktuellt λ-värde före katalysatorn, mätt med 
extern λ-sond (-). 

LA3.F_KAT Grön 

Svaveldioxid efter katalysator (ppm). AD_1.SO2 Blå 
Svavelväte efter katalysator (ppm). AD_1.H2S Röd 
Karbonylsulfid efter katalysator (ppm). AD_1.COS Gul 
NO efter katalysatorn (ppm). AD_1.NO_POST Orange 

 

Experimentellt arbete 
Då litteraturstudierna visat att svavelackumulering samt regenerering främst var beroende 
av tre faktorer, svavelinnehåll i bränsle, katalysatortemperatur samt λ-värde, beslutades 
att försöken skulle fokuseras på variation av dessa. 
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Det utgicks från ett handelsbränsle med låg svavelhalt, blend 95 med 8ppm svavel, som 
dopades till 50ppm samt 450ppm. Dessa nivåer motsvarar "svavelfritt" (även kallat 
lågsvavligt), normalt svavelinnehåll (i Västeuropa) samt högsvavligt bränsle (vanligt i 
vissa delar av USA samt regioner med mindre utvecklad svavelrening av bränsle såsom 
Östeuropa). 
 
Bränslet dopades genom tillsats av etylmerkaptan. Detta ger en skillnad från bränslen 
med naturligt höga svavelinnehåll, som främst består av thiofener (aromatiska föreningar 
med fyra kolatomer och en svavelatom). Fördelen med att göra på detta sätt istället för att 
leta upp bränslen med naturligt svavel i de nivåer som önskas är att exakt samma bränsle-
sammansättning fås i övrigt (ångtryck, oktantal osv.).  

Försöksserie 1. Tester med lågsvavligt bränsle (8pp m). 
Denna serie tester baserades på bränsle med låg svavelhalt. 
 
Idén var att först förgifta katalysatorn genom en försiktig körning, från och med nu 
refererad till som ackumuleringsfas, för att sedan accelerera (uppvärmingsfas) och på så 
sätt höja katalysatortemperaturen för en möjligt svaveldesorption (dvs regenerering). Det 
är på detta sätt problemet lösts i emissionsprovningslab om NOx-emissionerna börjat öka 
hos ett provobjekt efter en längre tids körning: efter en snabb acceleration har problemen 
tillfälligt försvunnit.  
 
Hastigheten vid ackumuleringsfasen, 60km/h, valdes efter de preliminära tester som 
Nordgren et al. (2000) utfört, där svaveldesorption (i form av SO2) tydligt kunde ses efter 
40min körning i 60km/h med bränsle med 750ppm svavel, och hastigheten vid 
uppvärmingsfasen, 90km/h, valdes godtyckligt som en hastighet där katalysatorn nådde 
temperaturer >850ºC. 
 
I denna försöksserie undersöktes följande faktorer för inverkan på svavelackumulering 
(förgiftning) och regenerering: 

• Katalysatorns temperatur (via hastighetsförändringar). 
• Bränslets svavelinnehåll (8ppm). 

 
För att påvisa möjlig svavelackumulering och regenerering analyserades följande 
emissioner: 

• Svavelföreningar: SO2, H2S, COS (med masspektrometer). 
 
Ett problem i de första testomgångarna var att de olika mätsystem, dvs. bilens egna 
(hastighet, λ-värde) mot de egeninstallerade (masspektrometer, katalysatortemperatur-
sonder samt externa lamdasonder) inte mätte med samma klockfrekvens, vilket fick till 
följd att de externa mätfaktorerna ibland skiljde sig från de interna tidsmässigt. När detta 
var speciellt utmärkande nämns det i texten, se kapitel om felkällor för mer information.  
 
Försökserien bestod av följande försök: 

• Försök 1.1: Utfördes som ett första test om bränslet kunde ge mätbara 
svavelemissioner. 

• Försök 1.2: Utfördes enligt "H2S-cykeln", en körcykel som tillkommit på Ford 
för att simulera de värsta tillstånden då H2S bildas (Nikeus, 2000).  

• Försök 1.3: Utfördes för att undersöka om en lång körtid med lågsvavligt bränsle 
gav upphov till svavelupplagring.  
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Mer detaljerade beskrivningar av försöken med hastigheter och övriga parametrar finns i 
bilaga 1. 

Försöksserie 2. Tester med högsvavligt bränsle (450 ppm). 
Denna serie tester baserades på bränsle med högt svavelinnehåll.  
 
I denna försöksserie undersöktes följande faktorer för inverkan på svavelackumulering 
och regenerering: 

• Katalysatorns temperatur (via hastighetsförändringar). 
• λ-värde. 
• Bränslets svavelinnehåll (450ppm). 

 
För att påvisa möjlig svavelackumulering och regenerering analyserades följande 
emissioner: 

• Svavelföreningar: SO2, H2S, COS (med masspektrometer). 
 
Det tidslagg mellan interna och externa mätenheter som nämns i försöksserie 1 förekom 
även i försöksserie 2. 
 
Hastigheten i ackumuleringsfasen som tidigare varit 60km/h sänktes till 40-50km/h för 
att sänka katalysatortemperaturen, då den misstänktes ha varit för hög för att 
ackumulering skulle ske i tidigare tester. Hastigheten i accelerationsfasen ökades till 
180km/h för att uppnå högre katalysatortemperatur och på så sätt främja desorption av 
svavel. 
 
Försökserien bestod av följande försök: 

• Försök 2.1: Utfördes som ett första test om bränslet kunde ge mätbara 
svavelemissioner. 

• Försök 2.2: En upprepning av försök 2.1 för verifiering av resultaten. 
• Försök 2.3: Ytterligare en upprepning av försök 2.1 för verifiering av resultaten. 
• Försök 2.4: En upprepning av försök 2.1 men med lägre upplagringshastighet för 

att sänka katalysatortemperaturen och främja förgiftning under upplagringsfasen. 
• Försök 2.5: Utfördes för undersöka om svaveldesorption skedde vid en viss 

katalysatortemperatur. 
• Försök 2.6: Utfördes för att undersöka om stora förändringar av λ-värdet kunde 

ge upphov till svaveldesorption. 
  

Försöksserie 3. Tester med normalsvavligt bränsle ( 50ppm). 
Denna serie tester baserades på bränsle med normalt svavelinnehåll.  
 
I denna försöksserie undersöktes följande faktorer för inverkan på svavelackumulering 
och regenerering: 

• Katalysatorns temperatur (via hastighetsförändringar). 
• λ-värde. 
• Bränslets svavelinnehåll (50ppm). 

 
För att påvisa möjlig svavelackumulering och regenerering analyserades följande 
emissioner: 

• Svavelföreningar: SO2, H2S, COS (med masspektrometer). 
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Försökserien bestod av följande försök: 
• Försök 3.1: Utfördes som ett första test om bränslet kunde ge mätbara 

svavelemissioner. 
 
Fyra ytterligare körningar utfördes med detta bränsle, med försök att få svaveldesorption 
både genom hastighetsökningar (dvs. höjning av katalysatortemperaturen) och λ-
ändringar.  

Försöksserie 4. Tester med högsvavligt bränsle (487 ppm). 
Denna serie tester baserades på bränsle med högt svavelinnehåll.  
 
Vid dessa mätningar var det tidigare använda testbränslet med hög svavelhalt slut, så ett 
annat högsvavligt bränsle som fanns tillgängligt användes. Detta var KallCO (ett bränsle 
som ska likna bränslen som används vintertid i USA) med en svavelhalt på 487ppm. 
Bränslet valdes då det skulle ta för lång tid att beställa nytt dopat bränsle, och det liknade 
i övrigt det bränsle som tidigare använts. 
 
I denna försöksserie undersöktes följande faktorer för inverkan på svavelackumulering 
och regenerering: 

• Katalysatorns temperatur (via hastighets- och lastförändringar). 
• λ-värde. 
• Bränslets svavelinnehåll (50ppm). 

 
För att påvisa möjlig svavelackumulering och regenerering analyserades följande 
emissioner: 

• Svavelföreningar: SO2, H2S, COS (med masspektrometer). 
• Kväveoxid: NO (med kemisk lumiscensdetektor). 

 
I försöksserie 1-3 användes enbart masspektrometern, dvs. enbart svavelemissioner 
mättes. Dessa körningar gav inga klara resultat, och därför bestämdes att även NO-
emissioner skulle mätas för att på så sätt se om förgiftning förekom. På grund av problem 
med masspektrometern vid denna tidpunkt utfördes därför ett försök, 4.1, med enbart 
mätning av NO-emissioner medan masspektrometern undersöktes och reparerades. 
 
Försökserien bestod av följande försök: 

• Försök 4.1: Utfördes för att se vilka NO-emissioner som bränslet gav upphov till 
under upplagringsfasen. 

• Försök 4.2: Utfördes för att se hur NO-och svavelemissionerna såg ut under 
upplagringsfasen samt efter acceleration. 

• Försök 4.3: Försöket var en upprepning av 4.2 med ytterligare en acceleration för 
att försöka uppnå svaveldesorption. 

• Försök 4.4: Försöket var en upprepning av 4.2 med längre upplagringsfas för att 
främja förgiftning av katalysatorn. 

• Försök 4.5: Ytterligare en upprepning av 4.2 med längre upplagringsfas för att 
främja förgiftning av katalysatorn. 

 

Försöksserie 5. Tester med normalsvavligt bränsle ( 29ppm). 
Denna serie tester baserades på bränsle med normalt svavelinnehåll.  
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Precis som i försöksserie 4 var det tidigare använda testbränslet med normal svavelhalt 
slut, så ett annat normalsvavligt bränsle som fanns tillgängligt användes. Detta var Blend 
95 med en svavelhalt på 29ppm.  
 
I denna försöksserie undersöktes följande faktorer för inverkan på svavelackumulering 
och regenerering: 

• Katalysatorns temperatur (via hastighets- och lastförändringar). 
• λ-värde. 
• Bränslets svavelinnehåll (50ppm). 

 
För att påvisa möjlig svavelackumulering och regenerering analyserades följande 
emissioner: 

• Svavelföreningar: SO2, H2S, COS (med masspektrometer). 
• Kväveoxid: NO (med kemisk lumiscensdetektor). 

 
Försökserien bestod följande försök: 

• Försök 5.1: Försöket utfördes för att undersöka hur lång tid det tog för ett 
normalsvavligt bränsle att ge upphov till NO-emissioner. 

 

RESULTAT OCH DISKUSSION 
Detaljerade beskrivningar av resultaten återfinns i bilaga 2. 

Försöksserie 1 
Dessa försök visade inga tecken på svavelförgiftning, eller på att svavel över huvud taget 
fanns i systemet. Masspektrometern kontrollerades och omkalibrerades men bedömdes 
fungera korrekt. Anledningen till att inga emissioner detekterades är okänd, men det kan 
konstateras att försöken tyder på att Fridell et als (2004) påstående om att svavel-
förgiftning sker oavsett mängden svavel i bränslet ej stämmer. En annan förklaring kan 
vara att tiden för ackumuleringsfasen var för kort, och att det krävs mer än 120min 
(försök 1.3) för att tillräckligt med svavel ska ackumuleras samt desorberas och 
detekteras. 

Försöksserie 2 
Försöken gav extremt skiljda emissionsprofiler trots identiska körningar (försök 2.1-2.4). 
Försök 2.1 och 2.4 visar dock att det är möjligt att ackumulera svavel i katalysatorn med 
detta bränsle och att få en kraftig desorption vid ökning av hastigheten och katalysator-
temperaturen, vilket har rapporterats i litteraturen. Det är dock inte möjligt att närmare 
avgöra vid vilken temperatur svaveldesorptionen sker, då försöket som gjordes för att 
mäta detta genom att långsamt öka katalysatortemperaturen, 2.5 ej gav tillfredsställande 
resultat.  
 
Att identiska körningar ger helt olika resultat tyder på att fler, okända faktorer är 
inblandade, och gör det svårt att dra några konkreta slutsatser då reproducerbarhet är 
viktigt. Det går heller inte att avgöra om det som skett är att svavel lagras upp i 
katalysatorn men inte desorberar vid acceleration, eller inte lagras upp alls. 
 
De försök som utfördes för att undersöka om förändringar av λ-värdet kunde regenerera 
katalysatorn gav inga resultat. Detta kan bero på de tidigare nämnda problemet med 
reproducerbarhet, men det är värt att notera att ingen av de utförda ändringarna gav 
någon tydlig svaveldesorption, till skillnad från när katalysatortemperaturen ökades 
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genom acceleration.  

Försöksserie 3 
Ingen svaveldesorption kunde observeras under denna försöksserie, och det går inte att 
avgöra om detta beror på den lägre svavelhalten i bränslet jämfört med försöksserie 2, 
eller om för få försök gjordes för att svaveldesorption skulle framträda.  

Försöksserie 4 
I försök 4.1-4.5 syntes ökande NO-emissioner efter 9-12 minuters körning. Detta är ett 
tecken på att katalysatorn inte fungerar med full effektivitet, vilket kan tyda på 
förgiftning. Detta beteende uppstod konsekvent. I försök 4.2-4.4 mättes även 
svavelemissioner, men i försök 4.2-4.3 var signalen från masspektrometern opålitlig och 
slutsatser kan därför inte dras från dessa försök. Efter dessa försök omkalibrerades mass-
spektrometern, och i försök 4.4 ses en stor svavelspik vid acceleration efter 
ackumulering. I alla försök försvann NO-emissionerna efter acceleration, men enbart i en 
mätning kan en svaveldesorption ses samtidigt vilket gör det omöjligt att säga att de är 
beroende av varandra.  

Försöksserie 5 
Försöket utfördes för att undersöka om även ett bränsle med lägre svavelhalt gav upphov 
till NO-emissioner, och hur lång tid detta i så fall tog. NO-emissioner med liknande 
profil som för bränslen med högre svavelhalt observerades efter 140min, vilket är 
betydligt längre tid än för högsvavligt bränsle (11-15 gånger längre tid med 18 gånger 
mer svavel). Resultatet var reproducerbart. Detta är ett tecken på att det verkligen är 
svavel som förgiftar katalysatorn och att tiden det tar är beroende av svavelmängden. Det 
går dock inte avgöra om beroendet är linjärt utifrån dessa resultat. 

Allmänt 
Det visade sig att svaveldesorption skedde relativt sällan och det fanns inget sätt att 
förutsäga om det skulle ske. Det har dock enbart gått att påvisa med högsvavelbränslen 
(450 respektive 487ppm), men detta kan bero på att ackumuleringsfasen var för kort för 
bränslena med lägre svavelhalt (t.ex. noterades NO-emissioner efter först 140min för 
bränslet med 29ppm svavel). De tre körningar där svaveldesorption har skett skiljer sig 
också åt ur emissionsprofil i ackumuleringsfas, samt även under accelerationsfasen. I två 
av fallen (a och c i Figur 8) skedde desorptionen tidigt i accelerationen, till synes innan 
katalysatorn uppnått höga temperaturer. Detta antas bero på att termoelementen var lång-
samma, vilket gjorde det svårt att uppskatta vid vilken temperatur som svavlet 
desorberar. I dessa fall kom svavelemissionerna endast som SO2. I fall b sker 
desorptionen senare, i form av SO2 och H2S, när katalysatorn hunnit uppnå högre 
temperatur (återigen är det dock svårt att veta exakt temperatur pga. långsamma 
termoelement) och λ-värdet sänkts till 0.9 (detta görs automatiskt för att skydda 
komponenter i bilen). 
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Figur 8a, b, c. Emissionsprofiler i de tre försök där kraftig svaveldesorption observerats. 

 

Felkällor 
• Svaveldopning av lågsvavligt bränsle motsvarar ej innehållet i normalt före-

kommande högsvavligt bränsle. Ingen skillnad har dock kunnat noteras mellan 
körningar med 450ppm (dopat) och 487ppm (naturligt) bränsle. 

• Masspektrometern har ibland varit väldigt instabil och behövt service. Den är 
även väldigt känslig för tryckändringar, vilket det förekommit mycket under 
mättiden, speciellt i augusti. Kondens kan bildas i slangar vilket ger upphov till 
motstånd. Partiklar kan sätta igen filter, vilket dock är ett större problem vid 
körning av dieselbilar. Massbalanser som gjorts visar att ca 10 gånger så mycket 
svavel går in i motorn som går ut, vilket är oförklarligt. 

• Termoelementen är långsamma, vilket innebär att det varit svårt att avgöra när 
katalysatorn uppnått en viss temperatur och relatera det till annat som sker (såsom 
svaveldesorption). 

• Vid en körning var påblåset för varmt (30ºC) på grund av hög utetemperatur, 
vilket ledde till att motorn kokade. Externa faktorer såsom påblåsets temperatur 
kan förändra motorns gång och på så sätt även emissioner.  

 

SLUTSATSER 
Sammanfattningsvis har det inte varit möjligt att utröna några specifika metoder för att 
avgifta katalysatorn, då det inte varit möjligt att konsekvent få svavel att desorbera, 
varken genom att höja temperaturen på katalysatorn eller genom λ-transienter 
(övergångar från fett till mager körning eller tvärt om). Detta har gjort att det inte varit 
möjligt att bestämma ett specifikt temperaturintervall där svavlet desorberar, och inte 
heller möjligheter att påverka i vilken form svavel desorberar. Det har dock varit möjligt 
att vid ett flertal tillfällen uppnå desorption genom att öka katalysatortemperaturen, vilket 
visar att de metoder som utnyttjats i detta examensarbete fungerar både för att förgifta 
katalysatorn med svavel samt för att avlägsna det.  
 
Problemet kvarstår alltså på grund av låg reproducerbarhet och kräver framtida studier, 
men med förändrade testförutsättningar. På grund av detta följer en kort lista med förslag 
på hur framtida tester bör utformas. 

a b c
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Förslag till fortsättning 
• Detta examensarbete har visat att svavelproblemet är mycket svårbestämt, och det 

rekommenderas att fortsatt forskning mer efterliknar de körförhållanden där 
problemen uppstår, dvs. främst vid längre körcykler i emissionsprovningslab.  

• Både svavel- och kväveemissioner bör mätas för att utvärdera om de är direkt 
relaterade, dvs. om NO-emissioner försvinner efter svaveldesorption samt för att 
tydligt påvisa när katalysatorns funktion är nedsatt. 

• Snabbare termoelement bör användas för att på så sätt lättare kunna relatera 
temperatur till aktuella händelser, dvs. bestämma vid vilken temperatur 
svaveldesorption sker vid olika luft/bränsleförhållanden. 
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Bilaga 1 – Försöksupplägg 

Försöksserie 1 
1.1: Provobjektet kördes i 60km/h i ca 16min (4:e växeln, väglast2), följt av en snabb 
acceleration till 90km/h som bibehölls i 5min, och sedan en retardation till 50km/h. 
 
1.2: 3min tomgång följdes av en acceleration till 90km/h som bibehölls i 2min, följt av 
retardation till 40km/h som bibehölls i 2min, följt av en snabb acceleration till 90km/h 
och sedan retardation till tomgång vilken bibehölls i 3min. Försöket upprepades en gång. 
 
1.3: Provobjektet kördes i 30km/h i 120min följt av 90km/h i 10min. 
 
Figur 9 visar en översikt över hastigheten under utförda försök i försöksserie 1. 

 
Figur 9. Översikt över försöksserie 1. Fordonets hastighet som funktion av tiden. 

 

Försöksserie 2 
2.1: Provobjektet kördes i 45km/h i 45min, följt av acceleration till 180km/h som 
bibehölls i 1min30s, följt av 50km/h i 10min. 
 
2.2: Provobjektet kördes i 50km/h i 45min, följt av acceleration till 180km/h som 
bibehölls i 2min, följt av 50km/h i 10min. 
 
2.3: Provobjektet kördes i 50km/h i 45min, följt av acceleration till 180km/h som 
bibehölls i 2min, följt av 50km/h i 13min. 
 

                                                 
2 Väglast definieras som det luftmotstånd i laboratorie som motsvarar det totala motstånd som bilen får på 
en rak, jämn väg utan sluttning (från vägfriktion och luftmotstånd) och finns definierat för olika hastigheter 
och körfall. 
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2.4: Provobjektet kördes i 40km/h i 45min följt av acceleration till 180km/h som 
bibehölls i 3min, följt av 40km/h i 9min. 
 
2.5: Provobjektet kördes i 40km/h i 45min följt av acceleration till 100km/h som 
bibehölls i 2min, följt av acceleration till 120km/h, och sedan ökades hastigheten med 
5km var 2-3:e minut för att på så sätt långsamt öka katalysatorns temperatur. 
 
2.6: Körningen inleddes med en ackumuleringsfas, 40km/h i 45min, följt av en 
acceleration till 80km/h. Därefter sänktes λ-värdet till 0.9 som bibehölls i 1min. Efter 
detta ökades hastigheten till 110km/h och λ-värdet sänktes till 0.9 i 5min. 
 
Figur 10 visar en översikt över hastigheten under utförda försök i försöksserie 2. 
 

 
Figur 10. Överssikt över försöksserie 2. Fordonets hastighet som funktion av tid. 

 

Försöksserie 3 
3.1: Provobjektet kördes i 40km/h i 60min följt av acceleration till 180km/h i 3min, 
Hastigheten ändrades till 40km/h för att sänka katalysatortemperaturen, och ökades sedan 
till 80km/h, där λ-värdet höjdes till 1.1, följt av en sänkning till λ = 0.9 och sedan λ = 1.0 
igen. Hastigheten ökades ytterligare, till 120km/h, och λ-förändringarna upprepades. 
 
Figur 11 visar en översikt över hastigheten och λ-värdet under utförda försök i 
försöksserie 3. 
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Figur 11. Överssikt över försöksserie 3. Fordonets hastighet och λ-värde (rosa) som funktion av tid. 

 

Försöksserie 4 
4.1: Provobjektet kördes i 40km/h i 20min. 
 
4.2: Provobjektet kördes i 40km/h i 43min, följt av acceleration till 180km/h som 
bibehölls i 3min och sedan 40km/h i 5min. 
 
4.3: Provobjektet kördes i 40km/h i 28min, följt av acceleration till 180km/h som 
bibehölls i 3min och sedan 40km/h i 3min, följt av ytterligare en acceleration till 
180km/h som bibehölls i 2min, och sedan retardation till 40km/h.  
 
4.4: Provobjektet kördes i 40km/h i 180min, följt av en acceleration till 180km/h som 
bibehölls i 3min följt av 40km/h i 10min. 
 
4.5: Provobjektet kördes i 40km/h i 130min, följt av en acceleration till 180km/h som 
bibehölls i 3min, följt av 40km/h i 5min. 
 
Figur 12 visar en översikt över hastigheten under utförda försök i försöksserie 4. 
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Figur 12. Överssikt över försöksserie 4. Fordonets hastighet som funktion av tid. 

 

Försöksserie 5 
5.1: Provobjektet kördes i 40km/h till dess att NO-emissioner detekterades. 
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Bilaga 2 – Detaljerade försöksresultat 

Försöksserie 1 

Försök 1.1 
Försöket redovisas i Figur 13.  
 

 
Figur 13. Resultat från försök 1.1. Last (blå), hastighet (beige), λ-värde (grön), temperatur i sten 1 (röd), 

temperatur i sten 2 (ljusblå) som funktion av tiden t. 

 
Vid accelerationen steg temperaturen i och runt katalysatorn snabbt och nådde som mest 
910 ˚C, från att ha varit ca 650˚C under ackumuleringsfasen. Inga svavelemissioner 
observerades, varken under ackumuleringsfasen eller vid acceleration.  
 
Försöket upprepades en gång med likvärdiga resultat. 
 
En viss fördröjning kan ses, katalysatortemperaturen ser ut att öka innan bilens hastighet 
ökar. Detta beror på problem med olika klockfrekvenser som nämnts i beskrivningen av 
försöksserien och i verkligheten är det accelerationen som ger upphov till högre 
katalysatortemperatur. 

Försök 1.2 
Försöket redovisas i Figur 14.  
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Figur 14. Resultat från försök 1.2. Last (blå), hastighet (beige), λ-värde (grön), temperatur i sten 1 (röd), 

temperatur i sten 2 (ljusblå) som funktion av tiden t. 

 
Inga svavelemissioner observerades under något av körfallen. 
 
Försöket upprepades en gång med samma resultat. 
 
Även i detta försök förekom fördröjning mellan interna och externa mätfaktorer, vilket 
gör att temperaturökningen i katalysatorn ser ut att börja innan hastighetsökningen. 

Försök 1.3 
Under körningens slutfas kraschade VAT2000 och mätningen kunde därför inte sparas. 
Inga svavelemissioner observerades. 
 

Försöksserie 2 

Försök 2.1 
Försöket redovisas i Figur 15.  
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Figur 15. Resultat från försök 2.1. Last (blå), hastighet (beige), λ-värde (grön), temperatur i sten 1 (röd), 

temperatur i sten 2 (ljusblå), H2S (röd), SO2 (blå) som funktion av tiden t. 

 
Högsta temperatur i katalysatorn under ackumuleringsfasen var 545ºC och under 
värmningsfasen 900ºC. Efter ca 35min syntes låga nivåer (0-2ppm) H2S, vilka fortsatte 
relativt konstant fram till accelerationen då emissionerna övergick till SO2. Emissionerna 
upphörde när hastigheten sänktes till 50km/h. 

Försök 2.2 
Försöket redovisas i Figur 16.  
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Figur 16. Resultat från försök 2.2. Last (blå), hastighet (beige), λ-värde (grön), temperatur i sten 1 (röd), 

temperatur i sten 2 (ljusblå), H2S (röd), SO2 (blå) som funktion av tiden t. 

 
Efter ca 25min syntes låga nivåer H2S som var konstanta fram till inledningen av 
accelerationsfasen, då en kraftig spik av SO2 (85ppm) noterades, följt av låga halter 
under resterande acceleration och efterföljande körning i 50km/h. 

Försök 2.3 
Försöket redovisas i Figur 17.  
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Figur 17. Resultat från försök 2.3. Last (blå), hastighet (beige), λ-värde (grön), temperatur i sten 1 (röd), 

temperatur i sten 2 (ljusblå), H2S (röd), SO2 (blå) som funktion av tiden t. 

 
Under ackumuleringsfasen förekom låga emissioner av H2S och SO2. Vid accelerationen 
ökade halterna av båda för att sedan övergå till enbart SO2 och sedan avta helt. 

Försök 2.4 
Försöket redovisas i Figur 18. 
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Figur 18. Resultat från försök 2.4. Last (blå), hastighet (beige), λ-värde (grön), temperatur i sten 1 (röd), 

temperatur i sten 2 (ljusblå), H2S (röd), SO2 (blå) som funktion av tiden t. 

Under ackumuleringsfasen syntes inga svavelemissioner, men vid accelerationen syntes 
toppar av både SO2 och H2S som minskade för att vid retardation till 40km/h avta helt. 

Försök 2.5 
Under ackumuleringsfasen avgick små svavelemissioner i form av SO2, som vid 
acceleration till 100km/h enbart ökade marginellt för att sedan avta.  

Försök 2.6 
Försöket redovisas i Figur 19.  
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Figur 19. Resultat från försök 2.6. Last (blå), hastighet (beige), λ-värde (grön), temperatur i sten 1 (röd), 

temperatur i sten 2 (ljusblå), H2S (röd), SO2 (blå) som funktion av tiden t. 

När λ-värdet sänktes till 0.9 observerades låga emissioner av SO2 som fortsatte även då 
λ-värdet ändrades tillbaka till 1.0. Efter detta ökades hastigheten till 110km/h vilket inte 
gav någon förändring av emissionerna förrän λ-värdet åter sattes till 0.9, då låga 
emissioner av H2S syntes samtidigt som emissionerna av SO2 minskade. 
 
Tre ytterligare försök med λ-förändringar utfördes utan att några specifika effekter 
syntes. 
 

Försöksserie 3 

Försök 3.1 
Försöket redovisas i Figur 20.  
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Figur 20. Resultat från försök 3.1. Last (blå), hastighet (beige), λ-värde (grön), temperatur i sten 1 (röd), 

temperatur i sten 2 (ljusblå), H2S (röd), SO2 (blå) som funktion av tiden t. 

 
Under upplagringsfasen och efterföljande acceleration syntes låga nivåer av 
svavelemissioner men ingen tydlig svaveldesorption. Inga av de efterföljande 
ändringarna av hastighet eller λ-värdet gav upphov till några svavelemissioner. 
 
Fyra ytterligare körningar utfördes med detta bränsle, med försök att få svaveldesorption 
både genom hastighetsökningar (dvs. höjning av katalysatortemperaturen) och λ-
ändringar. Dessa gav dock inga eller väldigt små effekter och redovisas därför inte i 
figurform.  

Försöksserie 4 

Försök 4.1 
Försöket redovisas i Figur 21. 
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Figur 21. Resultat från försök 4.1. Last (blå), hastighet (beige), λ-värde (grön), temperatur i sten 1 (röd), 

temperatur i sten 2 (ljusblå), NO (orange) som funktion av tiden t. 

 
Efter 9min syntes ökande NO-emissioner, som fortsatte att öka under resterande körning. 
Detta försök upprepades en gång med samma resultat. 

Försök 4.2 
Försöket redovisas i Figur 22. 
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Figur 22. Resultat från försök 4.2. Last (blå), hastighet (beige), λ-värde (grön), temperatur i sten 1 (röd), 

temperatur i sten 2 (ljusblå), NO (orange, H2S (röd), SO2 (blå) som funktion av tiden t. 

 
Efter 12min syntes ökande NO-emissioner i form av spikar som sammanföll med λ-
cyklingen och som slutade eller minskade när λ-cyklingen minskade, ex. efter ca 2000s. 
Efter accelerationen syntes inga NO-emissioner trots cyklande λ-värde.  

Försök 4.3 
Försöket redovisas i Figur 23. 
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Figur 23. Resultat från försök 4.3. Last (blå), hastighet (beige), λ-värde (grön), temperatur i sten 1 (röd), 

temperatur i sten 2 (ljusblå), NO (orange), H2S (röd), SO2 (blå) som funktion av tiden t. 

 
NO-emissioner syntes efter 11min och upphörde efter accelerationsfaserna. Låga 
svavelemissioner syntes i form av H2S och SO2 under accelerationen.  

Försök 4.4 
Försöket redovisas i Figur 24. Då försöket utfördes under lång tid delades försöket upp i 
delmätningar, men enbart accelerationsfasen redovisas här grafiskt. 
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Figur 24. Resultat från försök 4.4. Last (blå), hastighet (beige), λ-värde (grön), temperatur i sten 1 (röd), 

temperatur i sten 2 (ljusblå), NO (orange), H2S (röd), SO2 (blå) som funktion av tiden t. 

 
Efter 9min syntes låga NO-emissioner, som ökade med tiden. Efter 75min syntes även 
låga SO2-emissioner. Vid accelerationen skedde en kraftig svaveldesorption och efter 
detta kvarstod inga svavelemissioner. Då bilen återigen kördes i 40km/h kvarstod inga 
NO-emissioner. 

Försök 4.5 
Efter 45min syntes låga NO-emissioner vilka ökade sedan under körningen fram till 
accelerationen. Efter accelerationen syntes inga emissioner. Försöket upprepades en gång 
med samma resultat. 
 

Försöksserie 5 

Försök 5.1 
Provobjektet kördes i 40km/h till dess att NO-emissioner detekterades, vilket skedde 
efter 140min. Försöket redovisas ej i figur. Detta försök upprepades en gång med samma 
resultat. 
 


