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Sammanfattning 
Emissionskraven på fordon blir allt högre och för att kunna uppnå kraven krävs en allt mer 

förfinad teknik. Att kunna mäta och verifiera hur bra teknikerna fungerar är en viktig del av 

utvecklingsarbetet och fungerande mätmetoder är ett måste.  

Genom att återcirkulera avgaser (EGR – Exhaust Gas Recirculation) till insuget i en 

förbränningsmotor sänks andelen syre och förbränningstemperaturen, vilket leder till minskad 

bildning av kväveoxider. För mycket återcirkulerade avgaser leder till ökade utsläpp av 

partiklar, för att optimera reduceringen av kväveoxider utan att öka utsläppen av partiklar 

behöver EGR-gaserna fördelas jämnt mellan cylindrarna.  

I detta examensarbete har det gjorts en metodutveckling åt Scania CV, för att hitta en metod 

att mäta EGR-fördelningen mellan en förbränningsmotors olika cylindrar. I arbetet utfördes 

en litteraturstudie där olika mätmetoder undersöktes och de mest lämpade valdes ut. Vid 

urvalet prioriterades enkelhet och robusthet för att få en lättanvänd mätmetod och för att hinna 

få fram en metod under utsatt tid. Efter det gjordes praktiska tester med de utvalda metoderna 

för att ytterligare utvärdera dessa. 

Två metoder ansågs ha potential att vara tillräcklig noggranna samt vara robustast och 

tillförlitligast var mätning med Pt100 temperatursensorer och mätning av gaskomposition med 

gasanalysskåp från Horiba. Horibaskåpet var av modellen MEXA 7100 DEGR. Mätningen 

gick till så att halten CO2 mättes i avgaserna och i insugsröret vid varje cylinders inlopp och 

utifrån mätdata kunde halten återcirkulerade avgaser beräknas. Då MEXA 7100 endast kan 

mäta i en punkt i taget i insugsröret, byggdes ett ventilpaket som växlade mellan de olika 

mätpunkterna i insugsröret.  

Tester utfördes i provcell på en Scania DC13, en rak sexcylindrig dieselmotor med en 

slagvolym på 13 liter. Insugsröret på motorn preparerades med Pt100-givare och uttag för 

mätning med MEXA 7100.  

Resultaten från mätningarna analyserades och jämfördes med resultat från ett parallellt 

examensarbete utfört av Arashk Mansouri, där simuleringar i CFD gjordes på EGR-gasernas 

fördelning. Analysen av mätmetoderna visar rimliga resultat med mer tillfredställande resultat 

från mätningar med MEXA 7100. Metoden är robust och stabil med god repeterbarhet, den 

ger tydliga spridningsprofiler, men det faktiska värdet på avvikelsen över profilen är osäker. 

Metoden lämpar sig därför bättre för att jämföra två varianter på inblandning av EGR än för 

att undersöka en enstaka EGR inblandning och få ut ett siffervärde på kvalitén av 

blandningen.  

Metoden kan användas vid automatiska prov om ett par anpassningar görs och ventilpaketet 

styrs med en logisk krets, så att dessa slipper manövreras manuellt. Det bör göras fler tester 

med metoden och då mer mätdata finns att tillgå bör en mer ingående analys göras av 

metodens noggrannhet och stabilitet.  



Abstract 
The emission standards for vehicles are getting more restricted and the techniques to meet up 

with the emission standards are getting more advanced along the way. To be able to measure 

and verify that the techniques are working satisfactory, the development of reliable measuring 

methods is necessary.  

By recirculating exhaust gases (EGR – Exhaust Gas Recirculation) to the manifold of a 

combustion engine, the fraction of oxygen is lowered and the combustion temperature is 

lowered as well. This leads to a reduction of the oxidation of nitrogen into nitrogen oxide. 

Too much EGR leads to an increase in particle emissions. To optimize the reduction of 

nitrogen oxide without increasing the emissions of particles, the EGR gases needs to be 

evenly distributed among the cylinders.  

In this master thesis a method development was carried out at Scania CV, in Södertälje 

Sweden, to find a method to measure the distribution of EGR between the cylinders of a 

combustion engine. At first research where done to find out which different measurement 

methods that could be used. The method most suited for the task where chosen and practical 

tests were done with the method. During the selection, sturdiness and simplicity where 

prioritized to make the method easy to use and to be able to come up with results until the 

appointed time.  

Two methods were chosen for continued examination, these two were temperature 

measurement with Pt100 and measurement with a gas analyser from Horiba called MEXA 

7100DEGR. With MEXA the concentration of CO2 were measured in the exhaust and in the 

manifold at the inlet to every cylinder and from the data the concentration of EGR were 

calculated. MEXA 7100 can only measure at one point at the time in the manifold, so a 

package of valves that could switch between the different measuring points had to be built. 

Tests were carried out in a test bench on a Scania DC13, a straight 6-cylinder diesel engine 

with a displacement of 13 litres. The manifold was mounted with Pt100s and outlets for 

measurements with MEXA 7100. 

The results from the tests were analysed and compared with the results from a parallel master 

thesis work performed by Arashk Mansouri, who made CFD simulations on EGR distribution. 

The analyse of the methods shows equitably results with more satisfying results from the 

measurements with MEXA 7100. The method is sturdy and stable with good repeatability, it 

gives comprehensible distribution profiles, but the magnitude of the variation is unsure. The 

method is therefore more suited to compare two different EGR mixing points, then analysing 

one single point and give it a numerical value to indicate the quality of the distribution.  

The method can be used with an automatic test if a couple of adjustments are made and using 

a logic circuit to operate the valves. It’s recommended that additional tests is carried out with 

the method and when there is more data a more thorough analyse of the methods stability and 

accuracy should be executed. 



Förord 
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1 Inledning 
Scania CV AB tillverkar lastbilar och bussar samt motorer för marin- och 

industriapplikationer och ägs till största delen av tyska Volkswagen AG. Forskning och 

utveckling är koncentrerad till Sverige där huvuddelen ligger i Södertälje, i Luleå produceras 

bakaxelbryggor, tvär- och sidobalkar samt stötfångare och i Oskarshamn tillverkas hytter. 

Utomlands finns fabriker för tillverkning i São Bernardo do Campo Brasilien och Tucumán 

Argentina och fabriker för sammansättning i Zwolle Nederländerna och Angers Frankrike. 

Omni är ett helägt dotterbolag som tillverkar karosser till Scanias bussar och har verksamhet i 

Sankt Petersburg Ryssland och Słupsk i Polen. Scania har försäljning i ett 100-tal länder 

fördelat på ca 1000 försäljningsställen och ca 1500 serviceställen, företaget har drygt 30000 

anställda varav ca 12000 i Sverige. 

  

 
Figur 1 Bilder på ett urval av produkter från Scania. 

1.1 Bakgrund 

För att uppfylla dagens och morgondagens miljökrav används en rad olika tekniska lösningar, 

bl.a. EGR (Exhaust Gas Recirculation) där avgaser leds tillbaka in i motorn för att sänka 

andelen kväveoxid, (NOx) i avgaserna. Ifall EGR-gaserna fördelas ojämnt mellan cylindrarna 

uppstår en skillnad i syremängd och temperatur för cylindrarna. Temperatur och syremängd 

påverkar bildning av partiklar och NOx på olika sätt, se Figur 2.  
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För att kunna optimera emissionsnivåerna måste fördelningen vara så jämn som möjligt. För 

att veta hur bra EGR-gaserna blandar sig med insugsluften eftersökte Scania CV AB en metod 

för att kunna mäta EGR-gasernas fördelning mellan de olika cylindrarna. Tidigare försök att 

mäta EGR-fördelningen har utförts på Scania, då mättes CO2 halten i olika punkter i insuget 

samt temperaturen, vilka indikerade att en snedfördelning fanns.  

 

Parallellt med detta examensarbete utfördes ett arbete av Arashk Mansouri där CFD 

simuleringar skulle göras för att undersöka fördelningen av EGR. Resultaten från Arashks 

arbete jämfördes med resultaten från mätningarna för att uppskatta rimligheten i bådas 

resultat. 

1.2 Mål 

Målet med detta examensarbete är att samla in information om möjliga metoder att mäta 

EGR-fördelningen mellan en förbränningsmotors olika cylindrar. Utvärdera de metoder som i 

dag används på Scania motorutveckling samt ge en rekommendation om hur Scania i 

framtiden bäst mäter fördelning av EGR-gaser till en förbränningsmotors olika cylindrar. 

 

Som mål för arbetet sattes att hitta en robust och tillförlitlig mätmetod med god repeterbarhet.  

Arbetet kunde delas in i två delmoment: 

 

 Litteraturstudie där olika testmetoder skulle utvärderas och ställas mot varandra för 

att finna den mest lämpliga för uppgiften. Här gjordes först en studie om vilka 

mätprinciper som skulle kunna användas och om de med mest potential gjordes en 

mera grundlig studie. Även en studie om EGR utfördes för att på ett bättre sätt förstå 

dess princip. 

 Praktisk del, här skulle lämpliga metoder realiseras och tester köras för att finna 

svagheter i metoderna och utvärdera vilket system som visades mest lämpligt för 

uppgiften. 

 

 

 

temperatur 

Utsläpp 

Partiklar 

NOx 

Figur 2 Visar schematiskt hur utsläpp av partiklar och NOx påverkas av temperatur. 
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2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien utfördes i två olika delar, en bakgrundsstudie om EGR och en om möjliga 

mätmetoder. 

2.1 EGR - Exhaust gas recirculation  

EGR-tekniken uppkom under 70-talet som svar på Kaliforniens miljökrav på sänkta utsläpp 

av NOx. NOx uppstår när kvävet i luften (N2) reagerar med syret (O2) och processen gynnas av 

höga temperaturer och höga tryck. Principiellt tillförs avgaser i insuget, vilka kommer att 

verka som en inert gas, samt att avgaserna ökar värmekapacitiviteten vilket kommer sänka 

förbränningstemperaturen och på så sätt motverka bildningen av NOx, se Figur 3. Sänkt 

förbränningstemperatur och minskad syremängd gynnar bildandet av partiklar, se Figur 4, 

vilket är ett problem i dieselmotorer och direktinsprutade ottomotorer. Därför måste EGR-

mängden kunna regleras efter motorbelastning. [1], [4] 

 

 
Figur 3 Visar hur utsläpp av NOx varierar med EGR. [1] 

 

 
Figur 4 Visar hur utsläpp av partiklar varierar med EGR. [1] 

Den specifika bränsleförbrukningen BSFC [g/kw*h], påverkas även av EGR, ökad mängd 

EGR gör att BSFC ökar, se Figur 5. Detta i huvudsak som följd av minskad 
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förbränningshastighet. Trots att EGR påverkar BFSC på ett negativt sätt finns det ändå några 

parametrar som påverkas på ett sådant sätt att motorns verkningsgrad ökar. Den totala 

verkningsgraden minskar dock, med något ökad bränsleförbrukning som resultat. Det som 

påverkar verkningsgraden positivt är, sänkt förbränningstemperatur vilket ger en lägre 

temperaturgradient och därmed minskas värmeförlusterna till omgivningen. Samt sänkt 

dissociation av gaser som förbränns vid höga temperaturer vilket gör att mer energi kan 

frigöras nära ÖD. I en ottomotor med spjäll minskar parasitförlusterna över spjället med EGR 

eftersom spjället måste öppnas mer för att upprätthålla lambda då EGR minskar syremängden 

i insugsgaserna. Detta påverkar dock inte en dieselmotor i samma utsträckning eftersom 

denna oftast saknar spjäll. [1], [2] 

 
Figur 5 visar hur BSFC varierar med EGR. [1] 

EGR-system kan delas in i två kategorier, högtrycks- och lågtrycks-EGR. 

På lågtrycks-EGR, även kallad ”long route”, plockas avgaserna ut på lågtryckssidan efter 

turbon och tillförs innan turbon på insugssidan, se Figur 6. Detta gör att EGR och friskluft har 

lång tid att blanda sig på, men att gaserna måste komprimeras igen. På en diesel kan då 

avgaserna plockas ut efter partikelfiltret vilket sänker andelen sot i EGR och minskar 

nedsmutsningen av motorn. [3] 

 
Figur 6 visar hur ett long route system är uppbyggt till vänster och  

ett short route system till höger. [3] 
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Scania använder högtrycks-EGR, även kallad ”short route”. På denna plockas avgaserna ut på 

högtryckssidan innan turbon och förs tillbaka till insuget på högtryckssidan efter turbon, se 

Figur 6. Ofta används någon typ utav kylare för att kyla avgaserna innan de blandas med 

friskluften. På en dieselmotor där andelen partiklar är hög förs avgaserna in till insuget efter 

laddluftkylaren för att undvika att denna sotar igen, detta gör att sträckan till insugsventilerna 

blir kort och tiden för att EGR och friskluft ska blanda sig blir då kort.  

 

I ett högtryckssystem måste tryckskillnaden mellan avgasgrenrör och insugsrör upprätthållas 

för att säkerställa att tillräcklig EGR flöde kan erhållas. Ett sätt är att använda en turbo med 

variabel turbo geometri (VGT). Andra lösningar är t.ex. att montera ett spjäll efter turbon för 

att strypa flödet. [3] 

 

2.2 Problem med fördelning av EGR 

Temperaturdifferensen mellan insugsluften och EGR beror av utetemperaturen då denna 

påverkar temperaturen på insugsluften, medans EGR har en temperatur på runt 100 grader vid 

blandningspunkten. Vid noll grader ute kan således temperaturdifferensen vara så hög som 

100 grader i blandningspunkten, detta försämrar i allra högsta grad gasernas förmåga att 

blandas.  

 

På grund av insusgsventilernas öppning och stängning uppstår flödesfluktuationer i 

insugskanalerna, i Figur 7 visas resultaten från en simulering gjord av Henrik Höglund i 

GTpower. Då det inte blir någon jämn ström genom varje port förändras fördelningen av EGR 

över en tändcykel, detta försvårar för mätningar över insuget. 

 
Figur 7 visar flödesfluktuationerna i kanalen till  

en av insugsventilerna 
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2.3 Mätprinciper  

För att mäta fördelningen av EGR kan två fysikaliska storheter mätas, temperatur och 

gaskomposition. Då EGR har passerat EGR-kylaren har den en temperatur på ca 100 
o
C och 

friskluften har en temperatur på ca 30 
o
C i provcell. I de områden i insugsröret där 

koncentrationen EGR är högre bör således temperaturen vara högre. De avgaser som kommer 

ut ur motorn har en annan komposition än friskluften som kommer in i motorn och genom att 

mäta gaskomposionen i insuget och i avgasflödet kan koncentrationen EGR beräknas.  

 

2.3.1 Tidigare använda metoder  
Försök har tidigare gjorts att uppskatta EGR fördelningen både genom att mäta temperatur 

och gaskomposition. Vid temperaturmätningar har PT100 sensorer använts som har varit 

monterade i insuget, sensorerna har då placerats på en av två kanaler per cylinder.  

Vid mätning av gaskompositionen har koncentrationen CO2 mätts med ett Horiba MEXA 

7100 DEGR skåp, slangar monterades då till rör på insuget och drogs till skåpet. Då Horiba 

skåpet ej är placerat i samma rum blir längden på slangarna en belastning för systemets 

responstid. 

 

2.3.2 Temperaturmätningar  
Två typer av sensorer som kan användas för att mäta temperatur är: 

 

Pt100 – Sensor som fungerar enligt resistiv mätprincip, den har en platinatråd som ger ett 

motstånd på 100Ω vid 0°C och dess motstånd ökar med temperaturen. Denna sensortyp är 

standard i Scanias testceller och det finns färdiga portar att koppla in dessa på.[5] 

 

Termoelement – Ett termoelement består av två trådar av olika material som är sammanlödda 

i mätpunkten och isolerade i övrigt. När en metalltråd utsätts för en temperaturskillnad 

uppstår en så kallad Seebeck-spänning som gör att det uppstår en potentialskillnad i tråden. 

Olika material får olika spänning. Genom att mäta potentialskillnaden mellan de två trådarna 

kan temperaturen i mätpunkten beräknas. [5] 

 

Termoelementen har bättre responstid, men Pt100 är mer exakt. Båda typerna av sensorer 

används i provcell idag.  

 

IR termometer – Mäter temperaturen genom att mäta den infraröda strålningen från ett 

föremål. Nackdelen med en IR termometer är att den bara mäter temperaturen på ytan av 

föremål och är därför inte lämplig för denna applikation eftersom det är temperaturen på 

gasen som är väsentlig. 

2.3.3 Mätningar av gaskomposition  
De gaser som kan mätas för att beräkna EGR är CO2, O2, NO, CO, HC, av dessa är NO, CO 

och HC mindre lämpliga då koncentrationen är låg i förhållande till CO2 och O2.  

 

Lambdasond – Används i en mängd olika applikationer, framför allt inom fordonsindustrin 

där den används av motorstyrningen för att reglera bränsle/luft-blandningen genom att mäta 

andelen outnyttjat syre i avgaserna. En lämplig lambdasond för ändamålet är en BOSCH Mini 

LSU-4.9 [7], som monteras med en M16 gänga och sticker in ca 18.5mm innanför hålet. 

Nackdelen med en lambdasond är att den måste uppnå en temperatur på minst 350°C för att 



9 

 

fungera. LSU-4.9 är elektriskt uppvärmd för att fungera även i kalla utrymmen. Vid 350°C är 

responstiden upp emot ca 20 sekunder, för att sedan minska med stigande temperatur. Vid 

optimala driftsförhållanden runt 600°C är responstiden nere i under 50ms. [6], [8] 

 

På marknaden finns ett flertal emissionsanalys-skåp som är uppbyggda som kompletta system 

där gaserna leds in i skåpet med slangar för att analyseras i mätkammare. Skåpen klarar ofta 

att mäta ett flertal olika gaser, men varianter finns som är specialiserade på en gastyp. Nedan 

följer en redovisning av några system som kan användas.  

 

Horiba MEXA 7100DEGR / 7200DEGR – MEXA-systemet kan mäta THC, CO, CO2, O2, 

NO/NOx, HC, N2O, SO2, CH4, och EGR-CO2. Mätkammaren använder sig av ”non-dispersive 

Infrared (NDIR)” för att mäta CO2 halten och en Magnopneumatisk detektor (MPA) för att 

mäta O2. Systemet är stationärt och är placerat utanför testcellen. Systemet har normalt en 

kanal för CO2 mätning, men går att använda med två kanaler förutsatt att det är av ungstyp 

och har en extra pump i SHS-vagnen, se bilaga A. Noggrannheten är i förhållande till den 

referensgas som används vid kalibrering. [9], [10] 

 
Tabell 1 Teknisk data MEXA 7100/7200. 

Teknisk data vid mätning av CO2  
Mätprincip NDIR 

Responstid (T90) Inom 1.5 sekunder 

Repeterbarhet Inom ± 0.5% av full skala (FS) 

Störningar  Mindre än 1.0% FS peak-to-peak inom 5 minuter 

Linjäritet Inom + 1% FS eller ± 2.0% av avläst värde (RS) 

minsta värdet gäller 

Flöde 2 liter/minut 

Mätområde 0-20 vol% 

Teknisk data vid mätning av O2  
Mätprincip MPA 

Responstid (T90) O2 ≥ 5vol % inom 1.5 sek  

O2 ≤ 5vol % inom 2 sek 

Repeterbarhet Inom ± 0.5% FS 

Störningar  O2 ≥ 5vol % mindre än 1% FS 

O2 ≤ 5vol % mindre än 2% FS 

Linjäritet Inom + 1% FS eller ± 2.0% RS minsta värdet gäller 

Flöde 0.7 liter/minut 

Mätområde 0-25 vol% 

 

MEXA-1400FRI – är ett emissionsanalysskåp som använder sig av en FRI (Fast Response 

Infrared analyser) sensor, den kan sampla med intervaller på 20ms. För att snabba upp 

responstiden för systemet har alla fria volymer hållits nere, tex. Filter. Detta gör att filterbyten 

måste göras ofta och att maskinen kräver mycket underhåll. [13]  

 

 

Gasmet DX4000 – Är en portabel mätstation som kan användas för att mäta uppemot 50 olika 

typer av gaskomponenter och klarar av att mäta korrosiva gaser med hög andel H2O. 

Mätkammaren är upphettad för att undvika kondensation av H2O och använder Fourier 

Transform Infrared (FTIR) mätprincip.  



10 

 

 
Tabell 2 visar information om Gasmet DX4000. [11] 

Teknisk data DX4000 
Mätprincip FTIR 

Prestanda Samtidig analys av upp emot 50 olika 

gaskomponenter  

Responstid T(90) Typiskt <120s beroende på gasflöde och 

mättid 
 

För att förbättra mätningarna med dessa skåp kan ett så kallat ”Heated Pre-filter for High 

Pressure EGR sample” användas, vilket i korthet är ett förvärmt tryckregleringssystem som 

finns som tillbehör till MEXA 7000-serien. Under kommer ett utdrag från en offert från 

Horiba. [10] 

 

”Den offererade utrustningen har två syften: 

- att reducera trycket från provpunkten och fram till CO2-EGR 

analysator vilket minskar variationerna i provgasvolymen och 

därmed minimera analysatorns fördröjningstid. Detta är av stor 

betydelse vid högdynamiska provcykler! 

- att hålla provgasen över daggpunkt (ca 60-70°C) och därmed 

minimera fluktuationer i flödena som annars kan uppstå på grund 

av kondens i gasledningarna. Därför skall EGR-filtret installeras 

tillsammans med uppvärmda ledningar!” 

 

Mätningar med emissionsanalysskåpen skulle ytterligare kunna förbättras om de används 

tillsammans med en snabbsamplingsventil. Eftersom det endast är den mängd EGR som sugs 

in i cylindern som verkligen är väsentlig, är det bara under den tid som insugsventilerna är 

öppna mätningarna borde utföras under för att ge den bästa bilden av fördelningen. Med en 

ventil som är snabb nog att hålla öppet endast under den tid insugsventilen är öppen kan 

mätningarna begränsas till den tiden.   

 

Spektroskopi – Är ett samlingsnamn för experimentella metoder där man tittar på ett 

elektromagnetiskt spektrum för att undersöka materia. Då elektroner hoppar mellan olika 

energinivåer eller skal, emitteras eller absorberas energi i form av en foton. Vid hopp till en 

högre nivå absorberas en foton och vid hop till en lägre nivå emitteras en foton i form av ljus, 

detta fenomen kallas excitation. Fotonens energi (E) motsvarar energiskillnaden mellan de 

nivåer den hoppar mellan och energinivån påverkar fotonens våglängd (λ), se (2.1), där ħ är 

Diracs konstant.  

 
𝐸 =

ħ

𝜆
 (2.1) 

 

Då varje grundämne har sin egen uppsättning elektrontillstånd, har dessa även egna spektrum. 

Dessa egenskaper kan användas för att avgöra materias sammansättning, om en gas belyses 

med vitt ljus kommer gasen att absorbera de våglängder som motsvarar gasens 

absorptionsspektrum. Genom att splitta upp ljuset med en prisma kommer de absorberade 

våglängderna synas som svarta spalter i det vita ljusets spektrum. Vilket kallas 

absorptionsspektroskopi. 

Med emissionsspektroskopi används ett våglängdsfilter eller liknande för att endast titta efter 

den specifika våglängd ett ämne sänder ut vid excitation. FTIR och NDIR fungerar enligt 

denna princip och arbetar i den infraröda delen av ljusspektrumet.  
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2.3.4 Visualisering med PIV 
Huvudsyftet med att kunna mäta EGR-fördelningen mellan cylindrarna är att kunna utvärdera 

hur bra EGR blandar sig med friskluften. Ett alternativt sätt är att använda sig av Particle 

Image Velocimetry (PIV), som är till för att mäta hastigheter i medium som gas eller vätska. 

Partiklar tillförs mediet i storleksordningen 10 - 1000μm för vätska och 1- 50μm för gas. 

Partiklarna belyses lämpligt vis med laser, vanligen en Nd:YAG-laser. Ett ca 1mm tjockt plan 

belyses och bilder tas vinkelrätt mot planet. Partiklarna kommer att reflektera ljuset och bilder 

tas i snabb följd för att fånga partiklarnas rörelser, hastigheten med vilken kameran måste ta 

bilderna beror på partiklarnas rörelse. Partiklarnas rörelser analyseras på bilderna, då antalet 

partiklar är så pass stort kan ej en enskild partikel följas utan rörelsen måste beräknas med en 

korrelationsalgoritm. [14] 

 

Tekniken skulle kunna användas för att visualisera hur EGR blandar sig med friskluften, 

genom att tillföra partiklarna till EGR innan detta sker. Sedan belysa den punkt som är 

intressant och ta bilder där, partiklarna i EGR kommer då att reflektera ljuset och synas på 

bilden, se Figur 8. 

 

 
Figur 8 visar ett exempel på PIV. [15] 

 

Om det förekommer acceleration i mediet, kommer partiklarna p.g.a. den högre densiteten att 

ha lägre hastighet än gasen. Därmed kommer den relativa hastigheten mellan partiklarna och 

mediet att öka med tiden i ett system där acceleration förekommer och därmed avvikelsen. 

Det är därför lämpligt att ta bilderna samt tillföra partiklarna så nära blandningspunkten som 

möjligt. Om metoden endast används för att visualisera gasernas rörelser och ej för att mäta 

hastighet, kan eventuellt en billigare ljuskälla användas, samt en långsammare och billigare 

kamera.  
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2.4 Val av mätprincip 

Nedan visas en sammanställning av för och nackdelar med de olika mätmetoderna. 

Temperaturmätning Pt100 + Billigt 

+ Robust och tåligt system 

+ Enkelt att montera 

+Noggrannare än termoelement 

- Långsammare än termoelement 

- Endast steady state mätning 

Temperaturmätning 

termoelement 

+ Billigt 

+ Robust och tåligt system 

+ Snabbare än Pt100 

+ Enkelt att montera 

- Ej lika noggranna som Pt100 

- Endast steady state mätning 

O2 mätning med lambdasond + Simpelt och robust system som är lätt att montera 

+ Billigt 

+ Bra noggrannhet 

- Långsamt, endast steady state 

CO2 mätning med MEXA 

7200/7100 

+ Metoden är redan testad så utvecklingen har kommit en 

bit på vägen.  

+ Bra noggrannhet vid stationära förhållanden.  

+ Systemet finns i provcellerna och endast små 

kompletteringar krävs.  

- Långsamt jämfört med direkt optisk mätning 

- Endast steady state 

- Endast en el. två kanaler vilket medför att mätningarna 

blir tidskrävande med många mätpunkter.  

CO2 mätning med MEXA 

7200/7100 med 

snabbsamplingsventil 

+ Mätningarna kan koncentreras till den tid då 

insugsventilen är öppen. 

- Dyr snabbsamplingsventil 

- Mer jobb krävs för att förbereda testen 

Mätning med Gasmet 

DX4000 

+ Finns på Scania, behöver ej införskaffas 

+ Kan mäta väldigt många olika gaser 

+ Noggranna mätningar 

- Endast en kanal 

- Endast steady state 

CO2 mätning med MEXA 

1400 FIR 

+ Snabbare än MEXA 7200/7100 

+ Bra noggrannhet 

+ Kan jobba med 4 kanaler 

- Kräver mer underhåll än MEXA 7200/7100 

- Finns ej på Scania utan måste införskaffas 

- Endast steady state 

Spektroskopi, optisk mätning 

i insug 

+ Bra noggrannhet 

+ Transienta mätningar 

- Känsligt system 

- Dyrt 

- Ingen garanti på installerade delar från tillverkare 

- Dåligt utbud på kommersiella system 

- Kommersiella system är klumpiga och svåra att montera 

- Tidskrävande förberedelser 
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De aspekter som prioriterades vid urvalet av mätmetod var enkelhet, tid och tillräcklig 

noggrannhet. Spektroskopi har använts i ett flertal EGR mätningar med goda resultat på 

transienta mätningar av bland annat Perkins och vid ett flertal universitet [15]. Med 

spektroskopi kan mätningar göras med en upplösning på enstaka vevaxelgrader [16]. Fördelen 

med att mäta tidsupplöst är att man då kan upptäcka ifall det är skillnader över en 

förbränningscykel. Metoden valdes dock bort för vidare utvärdering, detta mest pga. att dess 

komplexitet gör den dyr och tidskrävande.  

 

De metoder som valdes ut för vidare studie och praktiska tester var temperaturmätningar och 

CO2 mätning med MEXA skåp. Huvudorsaken till detta var att systemen var enkla och hade 

störst potential att ge resultat under den begränsade tid som fanns att tillgå. Dessa metoder har 

tidigare använts för mätningar på Scania, så vissa kunskaper fanns inom företaget. [12]  
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3 Experimentellt arbete  
De frågeställningar som sattes upp inför det experimentella arbetet var 

 

 Skillnad i olika punkter, hur påverkas mätningarna av att man flyttar mätpunkterna? 

 Antal punkter, hur påverkar det mätningarna? 

 Temperatur, vad har den för korrelation mot EGR? 

 Hur mycket påverkar mätinstallationen förutsättningarna? 

 Hur bra fungerar vald mätmetod? Jämför med olika blandningar. 

3.1 Motorn 

Den motorn som testerna utfördes på var en DC13, internt Scanianamn DL6 EURO6. Motorn 

har sex cylindrar och är av radtyp, effekten ligger på 440 hästkrafter och slagvolymen på 13 

liter, se Tabell 3. DC13 är utrustad med EGR och SCR (Selective Catalystic Reduction) och 

uppfyller emissionsnormen EURO 6.  

 
Tabell 3 Teknisk data för testmotorn 

Motortyp DC13 

Antal cylindrar, placering 6st, rad 

Max effekt @ varvtal 440hk @ 1900 rpm 

Max moment @ varvtal 2300 Nm @ 1100-1300 rpm 

Emissionsnivå Euro 6 

Avgasefterbehandling Oxidationskatalysator, partikelfilter, SCR 

Slagvolym 12.74 dm
3 

Insprutningssystem XPI common rail 
 

Motorn har två insugsventiler per cylinder, som har skilda inlopp från insugsröret, dessa 

inlopp sitter med ca nio cm mellanrum. Alla inlopp utom de två yttersta sitter placerade i par 

med ca två cm mellanrum, där de två inloppen går till skilda cylindrar, se Figur 9. I bilden 

visar även de index som från och med nu används för att ange vilken port det handlar om.  

 

 

 
Figur 9 visar insugsröret med indexering av portar, pilen pekar framåt på motorn. OBS insugsröret är ej identiskt med det 

som användes i testerna. 

 

 

 

3.2 Testförberedelser 

I det första testet skulle fyra olika mätningar göras: 

1. Mätning av CO2 på flera platser i insuget till cylinder 1 och 6, med EGR. Detta för att 

utreda betydelsen av placeringen av mätpunkten. 

  1.1 1.2    2.1 2.2   3.1 3.2    4.1 4.2    5.1 5.2   6.1 6.2    
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2. Mätning av CO2 i par portar, med EGR. Detta för att utreda spridningen mellan de 

båda portarna i ett par. 

3. Mätningar utan EGR. Detta för att veta motorns volymetriska verkningsgrad utan 

EGR, vilket kan användas för att verifiera resultaten i analysen. För att analysera ifall 

det uppmäts några spridningar då det inte skall vara några.  

4. Temperaturmätningar, för att se om det finns några kopplingar mellan temperatur och 

EGR. Samt för att mäta temperaturen utan EGR. 

 

Mätskåpet som användes vid test 1 var ett MEXA 7100DEGR, detta har bara en mätkanal 

vilket innebär att mätningarna måste utföras i en punkt åt gången. För att kunna växla mellan 

de olika mätpunkterna utan att behöva stanna motorn och gå in i testcellen, behövdes ett antal 

ventiler som kunde styras utifrån. Ett system med ventiler byggdes ihop av delar som gick att 

få internt på Scania, för byggbeskrivning se bilaga B. Totalt åtta ventiler byggdes in i 

ventilpaketet. 

 

Insuget preparerades med uttag för temperaturgivare och CO2 mätning. Försök gjordes för att 

montera fyra mätpunkter för CO2 mätning på insuget för cylinder ett och sex, se Figur 10. På 

grund av platsbrist gick ej detta, endast två mätpunkter utan något instick installerades. Dessa 

placerades ovanifrån respektive från sidan. I övriga insugsportar monterades en mätpunkt 

ovanifrån. Totalt 14 mätpunkter för CO2 monterades.  

 
 

 

För temperaturmätningar användes 4mm PT100, dessa skulle monteras ovanifrån i varje port. 

Det gick dock inte att få plats med både CO2 och PT100. Lösningen blev att montera PT100 

genom hål utifrån insuget och sticka in dessa i portarna vågrätt, se Figur 11.  

 

Uttag CO2 

Insug 

Figur 10 visar den tänkta installationen av mätpunkter. 
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Figur 11 Visar inloppsröret där man kan se Pt100 samt nipplarna vid CO2 mätpunkterna. 

Till test 2 gjordes ett antal modifieringar av motorn. Ytterligare en mätpunkt för CO2 

monterades i port 1.1, denna med ett instickande rör för att kunna göra mätningar en bit in i 

porten, se Figur 12. 

 

 
Figur 12 visar port 1.1med alla mätpunkter monterade. 

För att kunna utföra mätningar i alla tillgängliga mätpunkter utan att behöva gå in i provcellen 

och montera om slangar, kompletterades ventilblocket med ytterligare sex ventiler. Vilket gav 

möjlighet till totalt 14 mätpunkter, se Figur 13. 

 

Laddluftkylaren på motorn byttes ut till en med anslutning för EGR. Detta för att kunna 

tillföra EGR längre från cylindrarna och få en längre blandningssträcka och på så sätt kunna 

utföra mätningar med en mer välblandad EGR/luft-blandning.  

 

Uttag CO2 

Pt100 
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När Pt100-givarna monterades för test 1, gjordes detta med insugsröret monterat på motorn, 

det var därför svårt att veta exakt hur givarna hamnade i portarna. Då insugsröret 

demonterades efter test 1 upptäcktes att givarna satt osymmetriskt med varierat instick och 

avstånd till väggarna i portarna, se Figur 11. Placeringen av givarna ändrades så att dessa 

hamnade mitt i respektive port inför test 2. 

 

 
Figur 13 visar motorn monterad och klar inne i provcell, observera ventilpaketet uppe till vänster. 

 

3.3 Test 1, test av funktion 

I test 1 kördes 5 olika driftsfall med EGR mätning, se Tabell 4. 

 
Tabell 4 visar de driftsfall som kördes vid mätning med EGR i test 1. 

Varvtal [rpm] Last [%] EGR [%] 

1500 100 24 

1500 50 20 

1500 50 24 

1500 50 30 

1200 30 30 
 

Två omgångar med EGR-mätningar utfördes i dessa driftsfall. I den första omgången var 

ventilpaketet kopplat till en mätpunkt per cylinder, plus de två extra uttagen på cylinder ett 

och sex. I omgång två flyttades slangarna om för mätning av par, de par som mättes var (1.2, 

2.1), (4.2, 5.1) och (5.2, 6.1), se Tabell 5.  

 

Blandningspunk

t 
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Tabell 5 visar arrangemanget av mätpunkter i test 1. 

 Omgång 1 Omgång 2 

Turordning Placering (port) Placering (port) 

1 1.1 sida 1.2 

2 1.1 uppe 2.1 

3 2.2 2.2 

4 3.2 3.2 

5 4.2 4.2 

6 5.2 5.1 

7 6.2 uppe 5.2 

8 6.2 sida 6.1 

9 1.1 sida 1.2 

 

I varje mätomgång kördes motorn stabilt i varje driftspunkt och mätningarna utfördes efter 

principen: Stabilisera två minuter, mät en minut, byt ventil, stabilisera två minuter osv. Varje 

driftspunkt tog ca 30 minuter att genomföra. Då alla 8 mätpunkter körts gjordes en mätning på 

den första mätpunkten igen för se att motorns drift varit stabil. Vid varje mätning mättes och 

sparades ett antal olika parametrar, vilket gav upphov till en mängd mätdata i totalt nio olika 

punkter per driftsfall. På grund av ett missöde registrerades ej alla mätningar under omgång 2 

och driftsfall, 1500 rpm, 100 % last och 24 % EGR, och därmed kan ej den mätningen 

användas för att jämföra med övriga mätningar.  

För att köra motorn så stabilt som möjligt lades en override in på ett flertal parametrar, vilket 

innebär att dessa hålls konstanta av provcellens styrsystem. De parametrar som hölls 

konstanta var, insprutningsstart, railtryck, EGR-spjällets position, moment samt varvtal. 

Mängden EGR reglerades med positionen på VGT, som referenspunkt för EGR mängd 

användes mätpunkten på port 4.2.  

Temperaturmätningarna gjordes varje gång en mätning gjordes i CO2- mätpunkt. Dock 

missades det att uppta mätdata från de tempsensorer som satt i portarna X.2 vid den första 

omgången. Vilket gav hälften så många mätpunkter för dessa som för portarna X.1. Även en 

mätning utfördes innan motorn startades, då denna var rumstempererad, för att verifiera 

avvikelser mellan sensorerna.  

Efter mätningarna med EGR utfördes ett antal mätningar utan EGR, dels för att mäta motorns 

volymetriska verkningsgrad (ηvol) vilken skulle användas vid analysen samt att göra CO2-

mätningar för att verifiera testmetoden. För att säkerställa att ingen EGR läckte förbi spjället 
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pluggades EGR-kretsen, vid inloppet till insugsröret. De driftsfall som kördes utan EGR ses i 

Tabell 6, CO2-mätningarna utfördes i driftsfallet: 1500 rpm, 50 % last och 50 % VGT-

position. 0 % VGT-position motsvarar fullt öppen VGT, anledningen till att fullastfallet ej 

körs med fullt öppen VGT är att avgastemperaturen blir för hög i detta läge.  

Tabell 6 visar driftsfallen för mätningar utan EGR. 

Varvtal [rpm] Last [%] VGT-position [%]  

1500 100 30 

1500 100 50 

1500 50 0 

1500 50 30 

1500 50 50 

1200 30 0 

1200 30 30 

1200 30 50 

 

3.4 Test 2, insamling av mätdata 

Precis som i test 1 kördes motorn i test 2 med overrides på ett antal parametrar för att få den 

att gå så stabilt som möjligt. De driftsfall som kördes ses i Tabell 7. Under test 1 iakttogs att 

stabiliseringstiden kunde sänkas till en minut, mättiden på en minut bibehölls.  

 

Mätningar av CO2 utfördes i en punkt på varje port i överkant samt i de två extra punkterna i 

port 1.1. I test 1 visades det att skillnaden mellan att mäta uppe eller på sidan av port 6.2 var 

minimal och denna punkt utelämnades således i test 2.  

 

Till en början fungerade ej Pt100 givaren i port 4.2, men vid byte till lång blandningssträcka 

inspekterades kontakten till givaren och den började då fungera.  

 

När körningen började upptäcktes att ventilerna som användes inte var helt täta, utan släppte 

ut luft från motorsidan då de var stängda. Anledningen till att detta ej upptäcktes tidigare 

under provkörningar av ventilpaketet är att ventilerna då trycksattes från det andra hållet och 

därifrån höll de tätt. Ventilerna tätades med en skruv och en o-ring och då sjönk skillnaden 

mellan uppmätt och beräknad lambda (RL15) med 4 procentenheter. Ett antal andra läckage 

hittades och tätades innan mätningarna började.  

 

Först gjordes mätningar där EGR tillfördes precis i anslutning till inloppsröret utan någon 

insatsblandare, (refereras till som ”kort sträcka utan blandare”). Sex olika driftspunkter 

kördes, se Tabell 7, och mätningar gjordes i alla CO2-mätpunkter.  

 

Sedan kopplades EGR bort och en körning gjordes utan EGR, detta för att ha en referenspunkt 

för ηvol. EGR-systemet kopplades tillbaka och mätningar gjordes för att utreda om det blir 

någon skillnad att mäta på två portar samtidigt jämt emot att mäta de var för sig och räkna ut 

ett medelvärde. Först gjordes en mätning på port 1.1, sen på 1.2 och direkt efter på båda 

portarna samtidigt. Proceduren upprepades för cylinder två och sex.  
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Tabell 7 visar körschema för test 2. *Mätning från två portar parallellt samt var för sig. 

Varvtal Last Moment EGR% Insprutningsstart P-rail EGR-spjäll Mätning 

1500 102 % 2250 20 -5.15 CA 2000 Fullt öppet Alla CO2 

1500 102 % 2250 24 -5.15 CA 2000 Fullt öppet Alla CO2 

1500 50 % 1125 20 -5.8 CA 2000 Fullt öppet Alla CO2 

1500 50 % 1125 24 -5.8 CA 2000 Fullt öppet Alla CO2 

1500 50 % 1125 30 -5.8 CA 2000 Fullt öppet Alla CO2 

1200 30 % 675 30 -6.8 CA 2000 Fullt öppet Alla CO2 

        

1500 50 % 1125 0 -5.8 CA 2000 stängt Varierad VGT 

        

1500 50% 1125 20 -5.8 CA 2000 Fullt öppet Två portar* 

1500 50% 1125 24 -5.8 CA 2000 Fullt öppet Två portar* 

Byta blandare 

1500 102 % 2250 20 -5.15 CA 2000 Fullt öppet Alla CO2 

1500 102 % 2250 24 -5.15 CA 2000 Fullt öppet Alla CO2 

1500 50 % 1125 20 -5.8 CA 2000 Fullt öppet Alla CO2 

1500 50 % 1125 24 -5.8 CA 2000 Fullt öppet Alla CO2 

1500 50 % 1125 30 -5.8 CA 2000 Fullt öppet Alla CO2 

1200 30 % 675 30 -6.8 CA 2000 Fullt öppet Alla CO2 

Byta blandningssträcka till lång sträcka 

1500 102 % 2250 20 -5.15 CA 2000 Fullt öppet Alla CO2 

1500 102 % 2250 24 -5.15 CA 2000 Fullt öppet Alla CO2 

1500 50 % 1125 20 -5.8 CA 2000 Fullt öppet Alla CO2 

1500 50 % 1125 24 -5.8 CA 2000 Fullt öppet Alla CO2 

1500 50 % 1125 30 -5.8 CA 2000 Fullt öppet Alla CO2 

1200 30 % 675 30 -6.8 CA 2000 Fullt öppet Alla CO2 

        

1500 50 % 1125 Svep -5.8 CA 2000 Fullt öppet Rökmätning 

1200 30 % 675 svep -6.8 CA 2000 Fullt öppet Rökmätning 

Byta blandningssträcka till kort sträcka 

1500 50 % 1125 Svep -5.8 CA 2000 Fullt öppet Rökmätning 

1200 30 % 675 Svep -6.8 CA 2000 Fullt öppet Rökmätning 

 

En blandarinsats av piptyp monterades senare in i blandningspunkten, se Figur 14, och 

mätningar av CO2 gjordes i alla mätpunkter i samma sex driftspunkter som utan blandare. 

Denna körning refereras till som ”kort sträcka med blandare” 

 
Figur 14 visar EGR-blandare av piptyp,  

sk. pipblandare. 
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Efter det monterades EGR-kretsen om, så att inblandningspunkten hamnade i laddluftkylaren 

efter kylarelementet, se Figur 15. Inblandningssträckan blev ca 35 cm längre än för den korta 

sträckan. CO2 mätningar gjordes med samma princip som i körningar med och utan blandare i 

den andra blandningspunkten. Denna körning refereras till som ”lång sträcka utan blandare” 

 

Sedan gjordes körningar med EGR-svep där %EGR reglerades med positionen på VGT. 

Körningarna började med ca 30 % EGR och sedan ändrades VGT position med 1 % av fullt 

utslag mellan varje mätning. Stabiliserings- och mättiden sattes till en minut vardera, varpå 

VGT stängdes sedan till dess att rökvärdet i avgaserna stegrades. EGR-svepet kördes i två 

driftspunkter, se Tabell 7. EGR kretsen monterades sedan tillbaka till ursprunglig form och 

EGR-svep kördes då på samma sätt, i samma två driftspunkter med kort blandningssträcka 

utan insatsblandare.  

 

 
Figur 15 Visar laddluftkylaren och den alternativa inblandningspunkten för EGR. Observera att insläppet  

sitter så att EGR ej passerar genom laddluftkylaren. 

Inför test 2 undersöktes möjligheterna att köra automatprov och då slippa växla mellan 

ventilerna manuellt. Totalt 14 ventiler skulle styras och i den befintliga utrustningen finns sex 

analoga och tre digitala utgångar att tillgå, vilket inte räckte för att styra alla ventiler. 

Alternativet var då att använda ett stand-alone system från Dewetron som klarar att styra och 

samla mätdata på egen hand. Efter att ha undersökt möjligheterna med Dewetron 

konstaterades det att systemet skulle fungera att användas, men att tiden det skulle ta att lära 

sig systemet skulle överstiga den tid som skulle kunna sparas under test 2.   
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4 Analys av mätdata 
Efter varje test gjordes analyser på mätdata för att verifiera mätmetoden och utreda eventuella 

förbättringar.  

 

Under test 1 hade ej läckagen i ventilerna upptäckts utan alla tester gjordes med otäta ventiler. 

Detta bör ha kunnat påverka fördelningen något eftersom ca 4 % av insugen luftmängd läckte 

ut genom de otäta ventilerna, enligt skillnaden i RL15. Detta bör hållas i åtanke och större 

vikt läggas på analysen av test 2. 

4.1 Analys av test 1 

Vid jämförelse mellan den första och sista CO2 mätningen på ventil ett sågs avvikelser på 

mellan 0.02 och 2.% EGR och med en standardavvikelse på 0.55 och medelskillnad på 0.56 

%EGR, se Figur 16. Tidsperioden som förflutit mellan mätningarna uppgår till ca 30 minuter, 

stabiliteten i driftsfallen kan således anses vara god.  

 

Figur 16 visar skillnaden mellan första och andra mätningen i punkt 1,  

för test 1 i olika driftsfall. 

I portarna 2.2, 3.2 och 4.2 utfördes mätningar i både omgång 1 och 2, och vid jämförelse 

mellan dessa ligger de stabilt med små avvikelser mellan omgångarna, se Figur 17.  

 

Figur 17 CO2 mätningar från omgång 1 och 2, heldragna grafer representerar omgång 2  

och streckade omgång 1. 
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I omgång 1 utfördes mätningar i två olika punkter i port 1.1 och 6.2 och en mätning per 

cylinder, se Tabell 5. Mätningarna visar en snedfördelning mellan cylindrarna där spridningen 

är störst vid cylindrarna närmast blandpunkten, se Figur 18. I port 6.2 uppgår skillnaderna 

mellan mätpunkterna till som mest 0.5 %EGR, medans skillnaden på port 1.1 som mest är 2.7 

%EGR. På port 1.1 är skillnaden mellan mätpunkterna betydligt lägre vid körningar med lägre 

inblandning EGR. Vilket även är en påvisande trend för den totala snedfördelningen, att med 

ökad mängd EGR ökar snedfördelningen, vilket tydligt syns i Figur 18. Last och varvtal 

påverkar i mindre utsträckning fördelningen av EGR, än mängden EGR, i de lastfall som 

körts under testet.  

 

 
Figur 18 visar resultaten av CO2-mätningarna i omgång 1. 

I omgång två omrangerades mätpunkterna så att mätningarna utfördes på de portar som sitter i 

par istället, se Tabell 5. Totalt tre parmätningar utfördes. Spridningen mellan paren ligger i 

intervallet [0.2, 3.2] %EGR och även här påverkas fördelningen av mängden EGR. Det par 

som är närmast blandningspunkten har en påtagligt högre differens än de par som är längre 

bort.  

 
Figur 19 visar resultaten av CO2-mätningarna i omgång 2. 
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För att verifiera mätmetoden beräknades motorns ηvol med den uppmätta EGR-mängden och 

jämfördes med de mätningar som gjordes på motorn utan EGR. 

 

ηvol är ett mått på hur bra motorn andas och definieras som insugen luftvolym genom motorns 

slagvolym. I Scanias provceller är ηvol en standardparameter som beräknas fram utifrån ett 

antal uppmätta parametrar enligt (4.1), där T är temperaturen i insuget, P är trycket i insuget, 

R är den ämnesspecifika gaskonstanten, Vslag är motorns slagvolym och rpm är motorvarvtal.  

Vid körningar utan EGR beräknades ηvol till 89.5. 

 

 𝜂𝑣𝑜𝑙 =
2 × 105 × 𝑇 × 𝑅 ×𝑚 𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑃 × 𝑟𝑝𝑚 × 𝑉𝑠𝑙𝑎𝑔
 (4.1) 

 

Då motorn körs utan EGR är det endast luften som kommer in i motorn som passerar genom 

cylindrarna. Då motorn körs med EGR måste ṁEGR adderas till ṁluft för att få ṁtot som 

passeras cylindrarna och kunna beräkna ηvol. Den totala volymen som sugs in i cylindrarna 

blir således, 

 

 𝑚 𝑡𝑜𝑡 = 𝑚 𝑙𝑢𝑓𝑡 +𝑚 𝐸𝐺𝑅  (4.2) 

 

ṁEGR är okänd, men ṁluft och %EGR är kända, vilket ger, 

 

𝐸𝐺𝑅𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑚 𝑙𝑢𝑓𝑡+𝑚 𝐸𝐺𝑅 = 𝑚 𝐸𝐺𝑅  

 

𝑚 𝐸𝐺𝑅 − 𝐸𝐺𝑅𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 ×𝑚 𝐸𝐺𝑅 = 𝑚 𝑙𝑢𝑓𝑡 × 𝐸𝐺𝑅𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  

 

𝑚 𝐸𝐺𝑅 1− 𝐸𝐺𝑅𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  = 𝑚 𝑙𝑢𝑓𝑡 × 𝐸𝐺𝑅𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  

 

 𝑚 𝐸𝐺𝑅 =
1 − 𝐸𝐺𝑅𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑚 𝑙𝑢𝑓𝑡 × 𝐸𝐺𝑅𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
 

(4.3) 

 

 (4.3) i (4.2) ger, 

 

 
𝑚 𝑡𝑜𝑡 = 𝑚 𝑙𝑢𝑓𝑡 +

1 − 𝐸𝐺𝑅𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑚 𝑙𝑢𝑓𝑡 × 𝐸𝐺𝑅𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

= 𝑚 𝑙𝑢𝑓𝑡  
1

1−%𝐸𝐺𝑅
100 

  (4.4) 

 

 

 (4.4) i (4.1) ger 

 
𝜂𝑣𝑜𝑙 =  

1

1−%𝐸𝐺𝑅
 ×

2 × 105 × 𝑇 × 𝑅 ×𝑚 𝑙𝑢𝑓𝑡
𝑃 × 𝑟𝑝𝑚 × 𝑉𝑠𝑙𝑎𝑔

 (4.5) 

 

 

 

 

 

Med (4.5) beräknades ηvol för körningarna med EGR. ηvol för körningarna med EGR hamnade 

i intervallet [94%, 99%], där de två fall som sticker ut är körningar på 1500 rpm, 50% last och 

30% EGR, utan EGR var ηvol 89.5 %. Att ηvol beräknas högre för körningar med EGR än för 

körningar utan EGR indikerar att den uppmätta mängden EGR är högre än den verkliga.  

 

%EGR löstes ut ur (4.5) och ηvol sattes till 89.5 dvs. ηvol som beräknades från körningen utan 

EGR, resultatet ses i Figur 20.  
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Figur 20 visar skillnaden mellan uppmätt och beräknad  

total återcirkulerad EGR för alla körningar med EGR. 

 

4.2 Analys av test 2  

Den första punkten som mättes i varje mätomgång var den som satt på sidan av port 1.1 med 

ett instick. En mätning på denna punkt gjordes även i slutet på varje mätomgång för att se att 

driftspunkten hölls stabil. Skillnaden mellan första och andra mätningen i punkten hamnade i 

intervallet [0.02, 1.09] %EGR, standardavvikelsen var 0.31 och medelskillnaden var 0.37 

%EGR, se Figur 21. 

 

 
Figur 21 visar skillnaden mellan första och andra mätningen i  

punkt 1 för test 2. 

Vid jämförelse mellan samma punkter körda i test 1 och test 2 i samma driftsfall är 

skillnaderna små. Mätningar av CO2 gav tydliga spridningsprofiler mellan portarna, se Figur 

22 och bilaga C. Profilerna hölls stadiga under liknande förhållanden men ändrades märkbart 

när inblandningspunkten förändrades, se Figur 23. 
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Figur 22 visar EGR mätningar med CO2 för kort blandningssträcka utan blandare. 

I Figur 23 är mätningarna från driftsfallen 1500rpm med 50 % last plottade för alla tre olika 

blandningsförhållanden. Tydlig skillnad syns mellan kort och lång blandningssträcka, för t.ex. 

kort blandningssträcka med blandare och 30 % EGR är standardavvikelsen och maximala 

skillnaden högre än för körning med lång blandningssträcka utan blandare, se Tabell 8. Vilket 

är rimligt att anta då den längre sträckan teoretiskt skall ge en mer homogen EGR/luft-

blandning. Ett något högre rökvärde för kort blandningssträcka indikerar en sämre fördelning 

av EGR.  

 
Tabell 8 visar ett antal parametrar från körningar med 1500rpm, 50 % last och 30 % EGR. 

Blandningsförhållande σ 

[%EGR] 

Max skillnad 

[%EGR] 

Rök 

[Boschenhet] 

NOx 

[g/kWh] 

λ 

Kort sträcka utan blandare 2.02 7.57 N.A. 4.04 1.75 

Kort sträcka med blandare 3.33 11.52 0.043 3.93 1.8 

Lång sträcka utan blandare 1.82 5.96 0.032 4.47 1.85 

 
Figur 23 visar EGR mätningar vid 1500rpm och 50 % last för 3 olika mängder EGR samt 3 olika 

inblandningspunkter.  

Som ses i plottarna gör det stor skillnad var mätningen utförs i port 1.1, trenden påvisar att i 

den instuckna punkten som mäter mitt i porten uppmäts högre värden än i de övriga två. 
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Beroende på driftsfall är värdet lägst vid mätpunkten, antingen i sidan eller uppe. Skillnaden 

mellan punkterna är mindre för det driftsfallet med lång blandningssträcka då blandningen är 

bättre. För lång blandningssträcka utan blandare var den största skillnaden mellan de olika 

mätpunkterna i port 1.1, 2.0 %EGR. För kort blandningssträcka utan blandare var 

motsvarande siffra 5.0 %EGR. Vid jämförelse med resultat från CFD-simuleringar gjorda av 

Arashk Mansouri ses det att den lokala koncentrationen varierar, se Figur 24 och Figur 25.  
 

Figur 24 visar hur EGR koncentrationen varierar över tvärsnittet i varje port.Tvärsnittet är det samma som mätningarna 

är utförda i, längst till vänster är port 1.1.Bilderna är från olika tidpunkter över en förbränningscykel.  

 

 
Figur 25 visar hur EGR koncentrationen varierar över hela insuget. Längst till vänster är port 6.2. 
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Vid jämförelsen mellan att mäta från två portar samtidigt jämt emot att mäta på en port i taget 

och sedan räkna ut ett medelvärde, ter det sig att mätningen med båda portarna ger ett högre 

värde än det förväntade medelvärdet. Större skillnad mellan portarna ger en tendens till att ett 

högre värde mäts, se Figur 26.  

 

 
Figur 26 visar resultat från mätningar vid jämförelse mellan  

att mäta på två portar samtidigt jämt emot var för sig. 

Den cylinder som hade största avvikelsen var cylinder två, som då även hade störst skillnad 

mellan portarna. Överskattningen jämt emot medelvärdet var för cylinder 2, 1.17 %EGR . För 

de andra två cylindrarna var överskattningen 0.23 och 0.05 %EGR.  

 

MEXA 7100 suger en konstant mätvolym genom mätkammaren, vilket gör att flödet ut ur 

mätpunkten i porten halveras då två ventiler står öppna samtidigt. Möjligt är då att gas från ett 

mindre område runt mätpunkten sugs in jämfört med när bara en ventil är öppen och att detta 

då påverkar EGR-halten i den insugna gasen. 

  

ηvol räknades ut med (4.5) och hamnade i intervallet [90.4, 98.2] vilket påvisar att den 

uppmätta mängden EGR är för hög. Under referenskörningen med 1500 rpm och 50 % last 

uppmättes ηvol till ca 88 %. Då förhållandena under en körning med EGR skiljer sig något mot 

en körning utan EGR beräknades ηvol utifrån en matematisk modell, se (4.6), där δ är specifik 

insprutad bränslemängd. Beräkningar med (4.6) gjordes för varje körning var för sig, och den 

beräknade ηvol användes för att beräkna mängd EGR.  

 

 𝜂𝑣𝑜𝑙 = 𝑘1 + 𝑘2 ×  
𝑃𝑎𝑣𝑔𝑎𝑠
𝑃𝑖𝑛𝑠𝑢𝑔

− 1 + 𝑘3 × 𝛿 + 𝑘4 × 𝑟𝑝𝑚 + 𝑘5 × 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑢𝑔  (4.6) 

 

 

 

Överskattningen av EGR hamnade inom intervallet [1.4, 6.4] %EGR. Ett linjärt samband 

mellan överskattning av EGR och mängd EGR sågs utifrån körningarna på 1500rpm och 50 

% last, se Figur 27.  
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Figur 27 Visar hur total avvikelse mellan uppmätt och beräknad EGR beror  

av total uppmätt EGR. 

Lutningen på de olika graferna var 0.16, 0.15 och 0.13, större skillnad var det mellan 

magnituden av avvikelsen som synes i Figur 27. Lutningen på grafen blir en gradient på 

formen avvikelse/uppmätt EGR och genom att multiplicera gradienten med uppmätt EGR fås 

skillnaden mellan beräknad och uppmätt EGR. Det fall som hade störst avvikelse var kort 

blandningssträcka utan blandare och 30 % uppmätt EGR. Gradienten 0.16 multiplicerades 

med det uppmätta värdet för varje mätpunkt i det berörda driftsfallet vilket gav en vektor med 

felet i varje punkt. Medelavvikelsen för värdena i vektorn var 4.99 %EGR och 

standardavvikelsen 0.38 %EGR, se Tabell 9, vilket betyder att spridningsprofilen flyttas nedåt 

med 4.99 %EGR och avvikelsen i spridningsprofilens utformning blir 0.76 %EGR, se Figur 

28. 

 
Tabell 9 Visar data för avvikelse mellan uppmätt och beräknad EGR för 1500rpm och 50 % last, för resp. port. 

EGR mängd Max fel Minsta fel Medel fel Standardavvikelse 

20 % 3.76 2.93 3.43 0.26 

24 % 4.27 3.41 3.92 0.25 

30 % 5.62 4.29 4.99 0.38 
 

 

Figur 28 visar skillnad i spridningsprofil mellan korrigerad och okorrigerad EGR. 
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Vid analys av mätningar med Pt100 ersattes de värden från port 4.2, som saknades p.g.a. den 

trasiga kontakten, med ett medelvärde mellan 4.1 och 5.1 för att underlätta beräkningarna och 

möjligheterna att jämföra med andra mätningar.  

 

Rådata från mätningarna med Pt100 visade att temperaturen varierade över insuget med 

storleksordningen 7° för körningar med 1500rpm, 50 % last och 30 % EGR. En mätning 

gjordes då motorn varit avslagen över natten och temperaturen över insuget antogs vara jämn. 

Variationen mellan givarna var då 0.9° och varje givare korrigerades individuellt för sin 

avvikelse. Vid körningar utan EGR uppmättes en temperaturdifferens över insuget som till 

största delen antogs bero på skillnad i massflöde. Av mätdata från en körning på 1500 rpm 50 

% last utan EGR beräknades en korrektionsvektor som användes för att korrigera mätdata från 

körningar med EGR. Korrektionsvektorn beräknades genom att medelvärdet för temperaturen 

subtraherades från de uppmätta temperaturerna och resultatet blev korrektionsvektorn. Ett 

exempel på skillnad i korrigerad och okorrigerad mätdata ses i Figur 29. Ett alternativ till 

denna korrektionsvektor är att jämföra skillnad i temperatur mellan körning med och utan 

EGR genom att subtrahera temperaturerna från körningen utan EGR från temperaturerna från 

körning med EGR. Och då låta dessa representera avvikelsen i EGR-fördelning genom att 

hitta en korrelation mellan temperatur och %EGR  

 

 
Figur 29 visar skillnad i korrigerad och okorrigerad mätdata för  

temperaturmätningar, här för körning med 1500rpm, 50 % last  

och 20 % EGR. 

Från körningar med EGR-svep kunde ett linjärt samband mellan ökning av EGR och 

temperatur identifieras, se Figur 30. Då temperaturökningen här sätts i samband med den 

globala mängden EGR och ej den lokala mängden runt själva sensorn bör detta betraktas som 

en osäkerhetsfaktor.  
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Figur 30 visar uppmätt temperatur från varje Pt100 plottad mot 

 total mängd uppmätt EGR. 

 

En temperaturgradient på formen %𝐸𝐺𝑅/°𝐶 beräknades för varje sensor individuellt eftersom 

en viss skillnad fanns mellan de olika individerna. Gradienterna användes sedan för att få 

fram en spridningsprofil, se Figur 31.  

 

 
Figur 31 visar spridningsprofiler från temperaturmätningar, 1500rpm, 50 % last och 3 olika mängder EGR. 

Liksom för CO2 mätningar blir det skillnad i spridningsprofil med olika 

inblandningsförhållanden, om än inte lika tydligt och med lägre uppmätt spridning, se Figur 

32.  
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Figur 32 visar skillnad i spridningsprofil mellan mätningar med temperatur och CO2, för 1500rpm 50% 

 last, kort blandningssträcka utan blandare. 

Resultaten från de EGR-svep som kördes med två olika inblandningspunkter visar vikten av 

att ha en jämn fördelning av EGR för emissioner av partiklar och NOx, se Figur 33. Från 

mätningarna ses att den långa blandsträckan ger bättre fördelning än den korta och med 

mätningar av rök styrks detta. Rökväggen flyttas med bättre fördelning vilket medför att det 

går att köra motorn med mer EGR utan att partikelemissionerna ökar. Vilket i sin tur innebär 

att emissionerna utav NOx kan sänkas med hjälp av EGR utan att öka partikelemissionerna, se 

Figur 33. 

 
Figur 33 visar hur rökväggen flyttas med bättre fördelning av EGR, samt hur NOx och partiklar påverkas 

av fördelningen.  
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5 Slutsats och diskussion 
Att döma av analysen ter sig metoden att mäta med MEXA 7100 vara stabil med god 

repeterbarhet, vilket efterfrågades i målsättningen. Vad gäller noggrannheten i mätningarna 

med MEXA 7100 är den viktigaste faktorn kvalitén på kalibreringsgasen. Mätkammaren har 

ett brus på ca 1.7 %EGR peak-to-peak under en period på 5 minuter. Om bruset kan anses 

vara normalfördelat runt det verkliga värdet kommer det uppmätta värdet att vara nära det 

verkliga då mätningen är ett medelvärde mätt över en period om 1 minut. Om bruset istället är 

sporadiskt blir avvikelsen större. Utifrån jämförelse mellan beräknade och uppmätta värden 

på EGR kan en mätnoggrannhet på 0.76 %EGR uppnås vad gäller spridning mellan portar.  

 

Att samköra två portar istället för att mäta på dem var för sig kan ge en överskattning av EGR 

med upp till 1.17 %EGR, men att det kan vara så lågt som 0.05 %EGR. Ifall den 

överskattningen är accepterbar kan antalet mätningar halveras till en per cylinder. Med de tre 

digitala utgångarna i provcellen kan åtta stycken ventiler styras med en logisk krets, se bilga 

D. Om det då räcker med en ventil per cylinder, räcker de digitala utgångarna för att göra 

mätningar även på motorer med åtta cylindrar. Vilket är de största antal cylindrar som finns 

på Scanias motorer.  

 

Den lokala koncentrationen i de portar som har ojämn fördelning varierar stort vilket visas 

från de mätningar som är gjorda på port 1.1 i tre olika punkter. Mätningarna visar att det gör 

skillnad att mäta vid väggen eller med ett instick. Runt väggarna uppstår turbulens vilket gör 

att förhållandena vid väggen skiljer sig mot dem ute i porten. Då större delen av gasen 

befinner sig i det området som inte påverkas av väggen kan det vara mer representativt att 

mäta en bit ifrån väggen.  

 

Skillnaden i uppmätt %EGR i port 1.1 skilde sig mellan lång och kort blandningssträcka med 

ca 3 %EGR. Detta talar för antagandet att EGR-blandningen blir bättre med längre 

blandningssträcka. Vilket också tyder på att mätningar i port 1.1 kan indikera hur bra 

blandningen är. Ett enklare alternativ för att mäta EGR fördelning skulle då kunna vara att 

mäta på tre-fyra ställen i port 1.1 och låta spridningen mellan de punkterna indikera kvalitén 

på blandningen. Nackdelen är att det inte visar något om hur blandningen är i de övriga 

portarna och utifrån de resultat som setts kan den lokala fördelningen skilja sig åtskilligt.  

 

Mätmetoden med MEXA 7100 ger tydliga spridningsprofiler som verkar rimliga De håller sig 

stabila under samma inblandningsförhållanden och ändras sedan tydligt när 

inblandningsförhållandet ändras. Mätningar visar att längre blandningssträcka medför att 

större mängd EGR kan användas utan att partikelemissionerna eskalerar, vilket indikerar att 

fördelningen är bättre än för kort blandningssträcka. Den spridningsprofilen som fås med 

mätningar för körning med lång blandningssträcka visar en jämnare fördelning än de 

spridningsprofiler som återges från körningar med kort blandningssträcka. Detta talar för 

rimligheten i de återgivna spridningsprofilerna.  

 

De spridningsprofiler som har tagits fram visar att snedfördelningen är störst för portarna som 

är närmast inblandningspunkten och att den sedan blir mindre längre från 

inblandningspunkten. För cylinder fyra, fem och sex är fördelningen avsevärt mycket bättre 

än för ett och två. Denna trend bekräftas av de simuleringar i CFD som har utförts, och detta 

talar för rimligheten i de återgivna spridningsprofilerna. 

 

Vid jämförelse med resultaten från CFD avviker mätvärdena från de simulerade värdena för 

de första portarna, då simuleringarna ger högre max- och minvärden än mätningarna. 
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Skillnaden på de uppmätta värdena och de simulerade kan härledas till att de uppmätta 

värdena är ett medelvärde av halten CO2 över hela cykeln. Medans de simulerade värdena 

antingen är medelvärdet på de gaser som passerar ventilen och kommer in i cylindern eller att 

de är någon form av medelvärdesberäkning i en punkt i insuget. Då simuleringarna tar hänsyn 

till transienterna i flödet kan skillnader förekomma mellan dessa uppskattningar och de 

uppmätta värdena. Från simuleringar syns att i de portar som har inhomogen blandning 

varierar den lokala koncentrationen EGR med tiden och att koncentrationen ökar då ventilerna 

öppnar. Detta medför att det värde som mäts blir något lägre än den koncentration som 

verkligen kommer in i cylindern då det uppmäta värdet även mäter under den tid ventilen är 

stängd och koncentrationen är lägre.  

 

Ingen snabbsamplingsventil fanns att få tag på under testförberedelserna. Men utifrån 

resultaten från CFD går det att ana att mätningar med snabbsamplingsventil skulle ge andra 

resultat, eftersom koncentrationen i porten ändras märkbart då ventilerna öppnas och det blir 

ett flöde genom porten.  

 

På grund av de osäkerhetsfaktorer som finns är det svårt att fastställa några definitiva värden 

på spridningen. Metoden lämpar sig därför bättre till att jämföra två metoder för att se vilken 

som sprider minst, än för att undersöka en metod och uppmäta ett kvantitativt värde på 

spridningen för denna. 

 

De spridningsprofiler som erhålls från mätningar av temperatur med Pt100 liknar i stora drag 

de profiler som fås från mätningar av CO2. Temperaturmätningarna ger dock profiler som 

indikerar mindre spridning. Då jämförelser med CFD simuleringar indikerar att redan CO2 

mätningarna ger låga värden i vissa punkter, tyder detta på en högre rimlighet för 

spridningsprofiler erhållna från mätningar av CO2.  

 

De två största faktorerna som påverkar spridningsprofilerna vid temperaturmätningar är, 

kompenseringen för temperaturskillnader över insugsröret och omräkningsfaktorn för 

korrelationen mellan %EGR och temperatur. Mätningar utförda utan EGR visar att 

temperaturen varierar över insuget vid normal drift, mestadels på grund av variation i 

massflöde och yttre temperaturpåverkan. Även skillnader mellan de olika givarindividerna 

påverkar resultatet på spridningsprofilen, denna faktor är något man slipper vid mätningar av 

CO2 eftersom mätningarna i varje port utförs av samma mätkammare.  

Då temperaturvariationen över insuget ej är den samma för olika motortyper måste dessa 

beräknas åtminstone för varje motorplattform. Små variationer i applikationen kan påverka 

temperaturvariationen och det kan då tänkas att denna kan vara nödvändig att beräkna för 

varje enskild motorindivid och eventuellt även för varje test eftersom en liten ändring på 

motorindividen kan göra skillnad.  

Korrelationen mellan %EGR och temperatur analyserades här för de två fallen 1200 rpm 30 

% last och 1500 rpm 50 % last och gradienterna för varje givarindivid skilde sig mellan de två 

driftsfallen. Detta betyder att en referenskörning måste göras inför varje driftfall som testet 

skall utföras i. Det förberedande arbetet inför ett EGR-spridningstest med Pt100 blir betydligt 

mer tidskrävande än för metoden med MEXA 7100/7200.  
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Metoden att mäta med MEXA 7100/7200 är att föredra då tiden för förberedelser är kortare 

och att rimligheten i resultaten är högre än för mätningar med Pt100. Det går åt mer tid till 

själva mätningarna vid användning av MEXA 7100/7200 än vid mätningar med Pt100, därför 

är det att föredra att mäta från två portar parallellt. Eftersom det då går att köra automatprov 

på grund av att de digitala utsignalerna räcker för att styra åtta ventiler.   
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6 Rekommendation och framtida arbete 
Metoden att mäta koncentration CO2 med MEXA 7100/7200 i insuget och jämföra med CO2 

halten i avgaserna är den metod som rekommenderas av de två som har uttretts med tester 

under arbetets gång. För att göra automatprov möjligt rekommenderas att varje cylinders två 

portar mätts parallellt för att möjliggöra styrning med en logisk krets. Det skall dock 

uppmärksammas att en sådan mätning kan skilja sig mot en mätning där varje port mäts 

individuellt. Då mätningarna utförs rekommenderas en mättid på en minut och en 

stabiliseringstid på en minut.  

 

Det som bör utvärderas vidare vad gäller metoden är huruvida det är lämpligast att ha 

mätpunkten vid väggen i varje port eller montera mätpunkten med ett instick. Alternativ 

placering av mätpunkterna kan även vara aktuellt att undersöka. Då eventuellt att få dessa 

placerade längre in i insugskanalerna, t.ex. genom att placera mätpunkterna i topplocket 

istället för i insugsröret som det gjordes under testerna. Att montera mätpunkterna uppifrån i 

varje port som det gjordes under testet är det enklaste sättet att montera dem så att de hamnar 

symetriskt. 

 

Då mer mätdata finns att tillgå bör en noggrannare analys göras för att se om det linjära 

sambandet mellan överskattning av uppmätt EGR och mängd EGR som iakttogs kvarstår. 

Med mer mätdata kan även en mer omfattande statistisk analys göras angående metodens 

mätnoggrannhet. 

 

Eftersom sambandet mellan ökad mängd EGR och utsläpp av partiklar och NOx är känt, 

skulle mätningar av emissionerna ut från varje cylinder individuellt vara en bra metod att 

använda för att ytterligare verifiera rimligheten i resultaten från mätmetoden. Men för att 

kunna göra detta måste avgasuppsamlaren modifieras eftersom utloppen sitter så tätt att det ej 

går att mäta på en specifik cylinders utsläpp. Om avgassamlaren modifieras kommer det att 

påverka turbons förutsättningar, vilket i allra högsta grad påverkar motorns drift. 

 

För att ytterligare förbättra metoden kan det vara av intresse att undersöka alternativ 

utrustning som MEXA 1400 FIR och ”Heated Pre-filter for High Pressure EGR sample” vilka 

beskrivs under 2.3.3 Mätningar av gaskomposition. Snabbsamplingsventiler skulle kunna 

förbättra metoden, men då inga test kunde utföras med dessa är det ej konstaterat att de skulle 

ge några bättre resultat.   
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Bilaga A 
 

 



Byggbeskrivning ventilpaket 

 
Tabell 1 visar de delar som användes för att bygga det ventilpaket som användes i testen. 

Elektrisk ventil av solenoid typ, 1376794 

Kabel 1.5 kvadrat 

Vipbrytare  

Banankontakt 

Krympslang 

Apparatlåda 

Bult och mutter M6 

O-ring 12 mm 

Koniska brickor 

Plugg M6 

Stift till DIN-kontakt 

Kontakt, DIN 4polig, AMP965570 

 

Ventilerna är normalt slutna och öppnas då de matas med spänning. Ventilerna är ej 

konstruerade för att behålla tryck på båda sidor då de är slutna, därför läcker de från den sida 

som riktas mot motorn. Om dessa ventiler ska användas måste hålet pluggas. En bättre 

lösning vore dock att hitta ett par andra ventiler än dessa.  

 

 

 



Bilaga C 

Nedan ses spridningsprofilen från test 2 för kort blandningssträcka med blandare. 

 

 

Nedan ses spridningsprofilen från test 2 för lång blandningssträcka utan blandare. 

 

Nedan visas en spridningsprofil från en körning utan EGR. 
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Bilaga D 

Förslag på utformning av logisk krets 

För att styra de 8 ventilerna föreslås en logisk krets som kan manövreras med de tre 

digitala utgångarna på mätplintarna, som i sin tur styr 8 relän som reglerar 

spänningsmatningen till ventilerna. Med tre digitala utgångar kan 0-7 skrivas binärt, 

se tabell. Med de logiska grindarna OR, AND samt NOT kan kretsen byggas. 

En logisk grind fungerar som en brytare som svarar på en eller flera insignaler, 

oftast i form av sant eller falskt på formen hög eller låg spänning. NOT, även kallad 

inverterare har en insignal och är öppen när insignalen är låg/falsk. OR har två insignaler och 

är öppen när signalen på båda eller en är låg/falsk. AND är öppen när signalen på båda 

ingångarna är hög/sann.  

Logiska grindar finns som integrerade 

kretsar, t.ex. 74-logik krets. Dessa är 

byggda för kretskortmontering och har 

flera logiska grindar integrerade. 

Kretsnamnen börjar på 74 och följande två 

siffror berättar vilken typ av grind som är 

inbyggd, t.ex. AND=7408. Flertalet tillägg 

i form av bokstäver innan och efter finns 

för att särskilja olika varianter på 

kretsarna.  
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Figur 1 blockschema för krets. 



Bilaga F 

Interninformation relevant för Scania anställda 
Protokollnummer 

Test 1: 17474001 – 17474016 

Test 2: 17474042 – 17474071 

Laddluftkylaren som monterades för test 2 var från en Euro 5 motor med luftkyld EGR. 
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