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Förord 
Föreliggande notat redovisar en utvärdering av mätuppställningen i VTI:s mätbil 
med avseende på tidsförskjutningar och stigtider för olika gasformiga 
komponenter i avgaser och omgivningsluft. Resultaten har använts som indata till 
det arbete rörande synkronisering av körförlopps- och emissionsdata som kommer 
att redovisas i en VTI rapport 525, författare Rune Karlsson. Tillsammans utgör 
dessa två publikationer slutrapportering av projektet ”Vägtrafikens energi-
användning och avgasutsläpp. Mät- och utvärderingsmetoder för en hållbar 
utveckling”. 

Projektet har finansierats av Vägverket (dnr AL90B 2002:6805), där Pär 
Gustafsson, Miljösektionen, varit uppdragsgivarens kontaktperson. 

Ylva Matstoms har självständigt planerat mätningarna, ansvarat för 
mätutrustningen och kalibreringen av den samt författat notatet. 

Mikael Bladlund har ansvarat för VTI:s mätbil och genomfört de mätningar 
som redovisas i notatet. I förstudien till projektet har Pontus Matstoms utvecklat 
en metod för lokal matchning mellan bränsleförbrukning och emissionsdata. Ulf 
Hammarström har genom hela projektet bidragit med värdefulla råd och idéer. 

Initiativtagare till projektet var Magnus Lenner, som till en början även var 
projektledare. Till följd av Magnus Lenners sjukdom har undertecknad under 
projektets senare del varit formell projektledare. 

Till Ylva Matstoms och till övriga ovannämnda personer vill jag framföra mitt 
varma tack. 

 
Linköping oktober 2005 
 

Lennart Folkeson 
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1 Inledning 
VTI har sedan länge en mätbil som specialutrustats för att mäta ett antal 
motorberoende variabler under körning. Förutom temperatur i ett flertal 
mätpunkter i motor och avgassystem mäts bränsleförbrukning, motorvarvtal, λ-
värde1 och emissioner med god precision. Temperatur, varvtal, λ-värde och 
bränsleförbrukning är storheter som i praktiken mäts momentant, det vill säga, 
den eventuella fördröjningen mellan mätning och resultat är så kort att den, i 
sammanhanget, saknar betydelse. Gasmätinstrumenten, å andra sidan, har en helt 
annan karaktäristik. De har både en tydlig fördröjning samt stigtider som varierar 
mellan de olika instrumenten. Vid mätning under konstanta förhållanden har detta 
mindre betydelse då loggning av resultat inte påbörjas förrän konstanta 
förhållanden uppnåtts. Vid körning i stadstrafik är å andra sidan förhållandena 
sällan, eller aldrig, konstanta. I de fallen är det väsentligt att ta hänsyn till 
mätuppställningens begränsningar. 

Under senare år har intresset för att mäta i omgivningsluften i gaturummet ökat 
markant. Därför har vi utvärderat emissionsinstrumentens prestanda att mäta i 
omgivningsluft. I de fall bilen står stilla kan vi anta att vi har någorlunda 
konstanta förhållanden (enstaka förbipasserande högemitterande fordon kan dock 
ge upphov till kortvarigt kraftigt försämrad luftkvalitet). Om bilen å andra sidan 
körs under mätningen kommer förhållandena att variera desto mer till följd av att 
luftkvaliteten varierar i olika delar av gaturummet som en följd av trafikintensitet, 
andra föroreningskällor, topografi, väderförhållanden och gaturummets 
ventilation. 

Syftet med detta notat är att utvärdera mätuppställningen så som den sitter 
monterad i VTI:s avgasmätbil med avseende på tidsfördröjningar och stigtider för 
olika gaskomponenter. Utvärderingen har gjorts för mätning både på avgaser och 
på omgivningsluft. Endast mätning av gaser berörs i detta notat. 
 

 
2 Bakgrund 
2.1 Tidsfördröjning och stigtid 
Tidsförskjutningen mellan olika mätparametrar uppstår till följd av olika 
fördröjningar i systemet. Dessa härrör från såväl motor och mätinstrument som 
tidsåtgång för transporter i slangar och avgassystem. De tidsförskjutningar som 
uppstår i motor och avgasrör är variabla och de som har sitt ursprung i 
mätsystemet är konstanta. Gasmätutrustningar har dock en märkbar reaktionstid 
som gör att det inte går att mäta obegränsat snabba förlopp. 

De olika tidsförskjutningarna kan delas upp enligt figur 1. En idealiserad kurva 
visar gashalt som funktion av de olika tidsförskjutningarna i figur 2. 
 
 

                                                 
1 Förhållandet mellan bränsle och syretillförsel 
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Figur 1 Skiss över de olika delarna av tidsfördröjningen, T1–T6, relaterat till 
var i systemet de uppstår. 
 

 
Figur 2 Principdiagram över de olika delarna av tidsfördröjningen, T1–T6, 
relaterat till var de återfinns i principskissen i föregående figur. T1 är i 
verkligheten så kort att vi antar T1=0 sek. T2+T3+T4 är den tid gasprovet 
tillbringar i motor, avgassystem respektive mätslang. Även delar av T5, tiden i 
förfiltret, hör till denna del.  
 
T1 
Från det att gaspedalen trycks ner till att bensinen når bränslemätaren tar det 
givetvis en viss tid. Vi har, i tidigare försök, mätt denna på så sätt att vi har tryckt 
ner gaspedalen samtidigt som vi markerat tiden på mätdatorn. Resultatet visade att 
med denna enkla metod gick det inte att urskilja någon mätbar tidsförskjutning. 
Den verkliga tidsförskjutningen är sannolikt maximalt några tiondels sekunder. Vi 
bortser från denna tidsfördröjning. 
 
T2+T3  
Detta är en mycket intressant del av mätningen. Från det att bensinen når motorn 
till det att avgaserna lämnar avgasröret förflyter en klart mätbar tid som är 
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beroende av bl.a. varvtal, bränsleförbrukning, bränsle/luftblandning m.m. 
Förenklat kan vi säga att ju mer bränsle som förbränns desto mer avgaser bildas. 
Eftersom volymen hos motor och avgassystem är konstant pressas avgaserna 
igenom snabbare och tidsförskjutningen blir kortare.  
 
T4 
Eftersom pumparna till de olika gasmätutrustningarna drar åt sig ett delflöde av 
avgaserna med konstant undertryck kommer vi hela tiden att ha konstanta 
tidsförskjutningar i slangarna. 
 
T5 
Till några av mätutrustningarna hör ett externt filter och i något fall en vattenfälla. 
De här utrustningarna skyddar instrumenten men har den nackdelen att tiden T6 
(med förfilter: T5+T6) i figur 2 ökar väsentligt. Anledningen är att det sker en 
förhållandevis stor gasblandning till följd av de relativt stora volymerna i de här 
utrustningarna. 
 
T6  
Även inuti instrumenten förekommer filter och kyvetter vilka är en bidragande 
orsak till att maxderivatan hos T6 är begränsad. Det är viktigt att kontrollera 
maxderivatan vid modalmätningar för att kunna avgöra om mätinstrumentets 
begränsningar påverkat mätresultatet. 
 

 
3 Metod 
3.1 Instrument 
3.1.1 Kväveoxider NO och NO2

NOx-instrumentet (Eco Physics CLD 700 EL ht) bygger på, kemiluminiscens en 
kemisk reaktion som avger energi i form av ljuskvanta.  

Principen är att tillföra ozon (O3) till gasprovet och på så sätt erhålla 
reaktionen: 

 
 NO+O3 → NO2* + O2

 NO+O3 → NO2 + O2
 
Endast ca 20 % av bildat NO2 hamnar i det exciterade tillståndet NO2*. De 
exciterade molekylerna kommer dock att återgå till grundtillståndet varvid de 
sänder ut elektromagnetisk strålning enligt: 

 
 NO2* → NO2+hν 
 
Intensitetsmaximum ligger runt 1 200 nm och strålningen detekteras 
fotoelektriskt. Intensiteten på den detekterade strålningen är proportionell mot 
halten NO i gasprovet. För att kunna detektera NO2 i gasprovet måste 
kvävedioxiden först konverteras till kvävemonoxid. Kvävedioxiden reduceras till 
kvävemonoxid med hjälp av kol enligt: 

 
 NO2 + C → NO+CO 
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Efter reduktionen behandlas gasprovet som nu innehåller både NO och NO2 med 
ozon enligt ovanstående beskrivning. NO2-halten kan sedan beräknas enligt: 

 
 NO2 = NOx-NO 
 
Instrumentet är försett med dubbla reaktionskammare (en för vardera NO och 
NOx) som delar en gemensam detektor. Ljuset från reaktionskammarna speglas 
växelvis mot detektorn vilket alltså innebär att mätningen av NO och NOx inte är 
simultan även om tidsdifferensen mellan mätningarna är mycket kort. 

Instrumentet kan ställas in för mätning av NO, NOx eller NO+NOx. Den 
sistnämnda inställningen ger även beräknade värden för NO2. NO kräver ingen 
förbehandling av gasen och kan därmed förväntas vara snabbast. 
 
Specifikationer NO och NO2 

Mätområden:  0–10 ppm 
 0–100 ppm 
 0–1 000 ppm 
 0–10 000 ppm 
 
Nolldrift: ingen 
Brus: 0,5 % of FS2

Detektionsgräns: 0,1 ppm 
Interferensekvivalent: 0,5 % av vol H2O 
 0,1 % av vol CO2
Linearitet: bättre än 1 % FS 
 
3.1.2 Kolväten och metan ”THC” och CH4 
Kolväten med och utan metan mäts av en flamjonisationsdetektor (JUM FID 
Model 109A). Mätprincipen bygger på att kolväten som pyrolyseras i en flamma 
med vätgas avger elektroner och joner vars ström kan detekteras genom flamman. 
Strömmen är proportionell mot kolväteinnehållet i testgasen. Dessutom är 
detektorn okänslig för de icke brännbara komponenterna, H2O, CO2, SO2 och NOx 
i bilavgaser. För att separera metan används katalytisk reaktor som tar bort 
samtliga brännbara gaser med undantag för metan. Därefter leds gasen in i själva 
flamjonisationsdetektorn. Instrumentet är försett med dubbla kammare som mäter 
kontinuerligt. Dock passerar det ena flödet katalysatorn varför mätningen inte är 
helt samtidig. NMHC, Non Methane Hydrocarbon, beräknas enligt:
 
 NMHC = THC-CH4

                                                 
2 Fullt skalutslag 
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Specifikationer THC och CH4 

Mätområden:  0–10 ppm 
 0–100 ppm 
 0–1 000 ppm 
 0–10 000 ppm 
 0–100 000 ppm 
 
Nolldrift: <1,5 % av FS/24h 
Detektionsgräns: 1 ppb 
Linearitet: 1% av FS 
 
3.1.3 Koldioxid och kolmonoxid, CO2 och CO 
Koldioxid och kolmonoxid mäts med NDIR (Non Dispersive Infra Red) 
absorption vilket är en robust instrumenttyp som bygger på IR-teknik. Gasprovet 
leds genom en kyvett vilken är belyst med IR-ljus. Kemiska ämnen absorberar IR-
ljus inom olika våglängdsområden vilket ger ämnesspecifika spektra inom IR 
området. 

Eftersom instrumentet inte är varmt och avgaserna innehåller mycket 
vattenånga måste gasen torkas före mätningen för att inte speglar etc. skall imma 
igen. I torkutrustningen sitter även ett filter monterat. 
 
3.2 Mätuppställning 
Gasmätutrustningen är monterad i ett mätrack i baksätet på mätbilen. Pumpar etc. 
sitter i bakluckan. Avgaserna leds med varma slangar från avgasröret. 
Omgivningsluften tas in vid högra A-stolpens ovankant. Det går inte att koppla in 
både avgaser och omgivningsluft parallellt. Eftersom innehållet i avgaser är 
radikalt annorlunda än i omgivningsluft använder vi oss av skilda mätupp-
ställningar för avgaser och omgivningsluft. Avgaser är blöta och smutsiga, så i 
vissa fall filtrerar vi dem och eller torkar/värmer dem. Avgaser från kallstarter 
eller liknande ”smutsig körning” bör filtreras i högre utsträckning än gaser från 
”snällare” körförlopp. Filtrering gör instrumentet långsammare, men minskar 
långsiktigt risken för felaktiga resultat och dessutom minskar underhållsbehovet 
och slitaget hos instrumentet.  
 
3.2.1 Mätningar av avgaser 
Mätning av avgaser kräver under alla omständigheter att provgasen till CO/CO2-
instrumenten torkas och filtreras (figur 3). Om mätningen inte syftar till att 
studera snabba förlopp bör även förfiltret till NOx-mätaren vara installerat. Om 
förfiltret kopplas bort måste ovillkorligen filterdelen kopplas förbi. Att enbart ta ut 
filterkasetten ur glasbehållaren gör mätningen ojämn och den förväntade 
uppsnabbningen uteblir. Alla slangar måste vara varma (180ºC) utom slangarna 
mellan vattenfällan och CO/CO2-instrumenten, pump- och bypasslangar samt 
samtliga utloppsslangar från instrumenten. Både det varma förfiltret till NOx-
mätaren och vattenfällan med inbyggt filter till CO/CO2-mätaren ökar genom sin 
konstruktion både fördröjningen och stigtiden. 
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Figur 3 Mätuppställning för mätning av avgaser. Det går naturligtvis bra att 
bara ha ett eller ett par av instrumenten inkopplade samtidigt. 

 
3.2.2 Mätning av omgivningsluft 
Omgivningsluften är både torrare och renare än avgaserna vilket gör att 
mätuppställningen kan förenklas betydligt (figur 4). Både det uppvärmda förfiltret 
till NOx-mätaren och vattenfällan/filtret till CO/CO2-mätarna kan kopplas bort. 
Viss försiktighet bör dock iakttagas när vattenfällan kopplas bort. Det är viktigt att 
först försäkra sig om att inte mätluften är betydligt varmare än instrumentets 
insida så att daggpunkten nås inne i instrumentet med följden att speglar och optik 
immar igen. 

 
Figur 4 Mätuppställning för mätning av omgivningsluft. 
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4 Resultat 
Resultaten i sin helhet presenteras i tabell 1. Därutöver finns resultaten i 
diagramform i en bilaga (figur 15–50). Nedan kommenteras resultaten uppdelat på 
mättyp (avgaser/omgivningsluft) och mätinstrument. Samtliga värden i tabellen är 
beräknade på ett medelvärde av samtliga (vanligen tre) mätningar. Maxnivån mäts 
kort innan gasen stängs av. T10upp är den tid det tar från det att gasen kopplas på 
till att instrumentet registrerat 10 % av maxvärdet. T90 upp är motsvarande tid för 
90 %. T90ned är tiden från det att gasen stängts av till det att instrumentet 
registrerar en 10 %-ig nedgång. T10ned är motsvarande för en återgång till 10 % av 
maxvärdet. ∆T upp respektive ∆Tned beräknas enligt: 

 
 ∆Tupp = T90upp-T10upp

 ∆Tned = T10ned-T90ned
 
4.1 Resultat för mätning av avgaser 
För den som är intresserad av ”snabba” mätningar är stigtiden, ∆Tupp, och 
motsvarande åt andra hållet, ∆Tned de mest intressanta parametrarna. I vissa lägen, 
då resultatet omedelbart skall användas som exempelvis styrparameter, är även 
T10 och T90-värdena av intresse. I annat fall representerar dessa enbart 
transporttid i slangen vilket kan korrigeras genom en trivial tillbakaräkning med 
hjälp av T10- och T90-värdena. ∆T förklaras ju dels av reaktionstider och dels av 
volymer som medför gasblandning i systemet. Gasblandning resulterar i ett 
fysikaliskt glidande medelvärde. Detta kan i viss mån korrigeras genom 
beräkningar men om ∆T är längre än de förlopp vi önskar registrera är snabbheten 
hos det valda instrumentet otillräcklig. 

 
4.1.1 NOx 
Det är uppenbart att instrumentet är snabbare ju större mätområde det är inställt 
på. I sådana fall där precisionen i halt är klart underordnad en god tidsupplösning 
bör större mätområde än nödvändigt väljas. 

Eftersom NO2 beräknas utifrån NOx-NO där de båda sistnämnda mäts växelvis 
blir felen till följd av detta förfaringssätt stora på just branta flanker (se 
exempelvis figur 17 och figur 22). Är förfiltret inkopplat blir resultaten något 
mindre missvisande (se figur 26 och figur 31) om än fortfarande otillfreds-
ställande. Om NO2 är nödvändigt att analysera kan det möjligen fungera att göra 
kontinuerliga kurvanpassningar och räkna utifrån dem. Detta är möjligen något 
besvärligt men torde ge tillfredställande resultat för den som är i trängande behov 
av att utvärdera just NO2. Normalt bör dock NO2 endast analyseras då provgasen 
är någorlunda konstant eller förändras långsamt. Instrumentet är genomgående 
snabbare på att registrera falltider än stigtider. Förfiltret ger, som väntat, ett 
betydligt långsammare stegsvar och bör, om möjligt, undvikas så snart ett snabbt 
stegsvar önskas. 
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Delta-T beroende på mätområde
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Figur 5 ∆T beror av valt mätområde. Ju högre mätområde, desto kortare 
stigtider. Observera att detta gäller trots att vi använt gaser med en halt som 
motvarar 70–90 % av inställt mätområde. Instrumentet har varit inställt för att 
enbart mäta NO. Se även bilagans figur 15, figur 20 och figur 39. 

delta-T, mätområde 1000ppm
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Figur 6 Inställningen på instrumentet påverkar stigtiden marginellt. Att enbart 
mäta NO eller möjligen enbart NOx är att föredra framför att mäta både 
NO+NOx när man betraktar snabba förlopp. Se även figur 15, figur 16, figur 18, 
och figur 19. 
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Delta-T och T10 vid 1000 ppm 
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Figur 7 Eftersom mätning av NOx kräver viss förbehandling av provgasen blir 
tiden T10 något längre. Se även figur 15, figur 16, figur 18 och figur 19. 
  

Med förfilter, mätområde 1000 ppm
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Figur 8 När förfiltret är installerat blir såväl T10 som ∆T avsevärt längre. 
Observera dock värdena enbart medelvärdesbildas så att ingen ”gas” förloras 
utan endast snabbhet. Se även figur 25, figur 27 och figur 28. 
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4.1.2 HC 
Flamjonisationsdetektorn är mycket snabb vad det gäller mätning av totalkolväten 
medan det interna förfarandet inne i instrumentet som separerar metan från övriga 
kolväten är extremt långsamt. Detta medför, i praktiken, att endast totalkolväten 
kan mätas tidsupplöst. Observera att displayen som visar THC-CH4 reagerar lika 
snabbt som den som visar THC men att resulatatet är fullständigt felaktigt vid 
snabba förlopp då metankomponenten inte hinner med i samma takt. De snabba 
förändringar som avläses härrör från THC-mätningen. 
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Figur 9  Delta-T är drygt en sekund för THC vilket är avgjort snabbt. För 
metan är dock stigtiden närmare en halv sekund. Eftersom THC utan metan 
beräknas utifrån de här båda är värdet för THC-CH4 ovan naturligtvis felaktigt. 
Se även figur 33, figur 34 och figur 35. 
 
4.1.3 CO och CO2 
Kolmonoxid registreras parallellt av två instrument justerade för att mäta låga 
respektive höga nivåer. Det är värt att notera att det går långsammare att mäta låga 
nivåer än höga. De höga nivåerna av kolmonoxid går lika snabbt att mäta som 
koldioxid. Detta är väsentligt att ha i åtanke om man jämför mätningar före och 
efter katalysator då nivåerna av kolmonoxid sjunker efter katalysatorn. 
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Figur 10 Låga halter av kolmonoxid är långsammare än höga halter och 
koldioxid. Se även figur 36, figur 37 och figur 38. 
 
4.2 Kalibrering för mätning av omgivningsluft 
4.2.1 NOx

Halterna i omgivningsluften är i praktiken så låga att det i praktiken inte är något 
alternativ att gå upp i mätområde. Redan 10 ppm-området på NOx-mätaren är väl 
högt och därtill i den absoluta botten på hela instrumentets mätområde. För 
noggranna mätningar med krav på precision och repeterbarhet bör annan 
instrumentering väljas. För förförsök där det är möjligt att göra jämförande 
mätningar på annan plats kan dock instrumentet vara till nytta förutsatt att 
luftrummet är tillräckligt förorenat. 

Förfiltret är bortkopplat under mätningen. 

Utomhusdragning, mätområde 10 ppm
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Figur 11 Stigtider för NOx-instrumentet i omgivningsluft. Se även figur39, 
figur 40, figur 42 och figur 43. 
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4.2.2 HC 
För att det överhuvudtaget ska vara idé att mäta kolväten i omgivningsluft med 
detta instrument krävs ordentligt höga föroreningsnivåer. Dessutom är metan det 
absolut vanligast förekommande kolvätet i omgivningsluften i naturen varför det 
är nödvändigt att analysera metan för sig. Detta innebär ju, som tidigare noterats 
att det inte går att mäta med någon direkt tidsupplösning. Dock, i omgivningsluft 
kan ju även långsamma tidsförlopp vara av intresse. Exempelvis skulle mätning i 
ett alltför dåligt ventilerat, men flitigt använt, parkeringshus under ett dygn vara 
ett möjligt demonstrationsprojekt med detta instrument. 
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Figur 12 Stigtider för kolväten i omgivningsluft. Se även figur 44, figur 45, 
figur 46 och figur 47. 
 
4.2.3 CO och CO2 
Under lämpliga omständigheter, det vill säga om instrumentet står i en omgivning 
som är varmare än omgivningsluften man vill mäta på, och omgivningsluften inte 
håller en onormalt hög fuktighet går det att koppla bort vattenfällan. Detta ger 
dock inte så imponerande resultat på stigtiden då pumpen i vattenfällen är mycket 
kraftig. Fördröjningstiden förkortas mera påtagligt.  
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Figur 13 Stigtider för CO/CO2-instrumenten i omgivningsluft. Se även figur 48, 
figur 49 och figur 50. 
 



Mätuppställning Ber
storhet 

 Antal 
mätningar 

Maxnivå T10upp T90upp ∆Tupp T90ned T10ned ∆Tned

Avgasrörsdragning, ej förfilter, högomr 
1000ppm, NO 

NO 3 695.88       3.85 5.22 1.37 3.80 4.82 1.02

Avgasrörsdragning, ej förfilter, högomr 
1000ppm, NO+NOx

NO         3 766.98 4.80 6.84 2.04 4.70 5.96 1.26

Avgasrörsdragning, ej förfilter, högomr 
1000ppm, NO+NOx

NO2 3       150.65 5.60 50.05 44.45 5.28 6.37 1.09

Avgasrörsdragning, ej förfilter, högomr 
1000ppm, NO+NOx

NOx 3        767.80 5.10 6.37 1.27 4.96 6.05 1.09

Avgasrörsdragning, ej förfilter, högomr 
1000ppm, NOx

NOx 3        702.15 4.09 5.59 1.50 4.26 5.25 0.99

Avgasrörsdragning, ej förfilter, mellanomr 
100ppm, NO 

NO         3 86.81 4.29 5.84 1.55 4.09 6.01 1.92

Avgasrörsdragning, ej förfilter, mellanomr 
100ppm, NO+NOx

NO         3 86.48 6.06 8.43 2.37 5.54 8.26 2.72

Avgasrörsdragning, ej förfilter, mellanomr 
100ppm, NO+NOx

NO2 3 20.54 7.31 8.03 0.72 8.34 36.95 28.61

Avgasrörsdragning, ej förfilter, mellanomr 
100ppm, NO+NOx

NOx 3        93.11 6.82 8.08 1.26 6.05 8.10 2.05

Avgasrörsdragning, ej förfilter, mellanomr 
100ppm, NOx

NOx         3 91.76 4.41 5.68 1.27 4.37 6.22 1.85

Avgasrörsdragning, förfilter, högomr 
1000ppm, NO+NOx

NO   3 766.93 6.81 11.17 4.36 7.18 10.83 3.65

Avgasrörsdragning, förfilter, högomr 
1000ppm, NO+NOx

NO2 3  56.67 10.30 68.44 58.14 8.94 11.92 2.98

Avgasrörsdragning, förfilter, högomr 
1000ppm, NO+NOx

NOx 3  772.45 7.04 10.97 3.93 7.35 11.03 3.68

Avgasrörsdragning, förfilter, högomr 
1000ppm, NOx

NOx 3        775.80 6.09 9.51 3.42 6.06 9.36 3.30

Avgasrörsdragning, förfilter, mellanomr 
100ppm, NO 

NO    3 87.79 6.21 10.23 4.02 5.97 10.01 4.04

Tabell 1 B
eräknade resultat för sam

tliga m
ätuppstäällningar 
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    Avgasrörsdragning, förfilter, mellanomr 
100ppm, NO+NOx

NO 3 87.31 8.00 12.54 4.54 8.06 12.40 4.34

Avgasrörsdragning, förfilter, mellanomr 
100ppm, NO+NOx

NO2 3  7.75 9.46 52.25 42.79 7.96 10.21 2.25

Avgasrörsdragning, förfilter, mellanomr 
100ppm, NO+NOx

NOx 3  91.10 8.29 12.41 4.12 8.25 12.34 4.09

Avgasrörsdragning, C3H8, 1000ppm 
mätområde, 797 ppm 

THC          3 791.07 1.22 2.35 1.13 1.31 2.53 1.22

Avgasrörsdragning, C3H8, 1000ppm 
mätområde, 797 ppm 

THC-CH4 3        789.37 1.22 2.36 1.14 1.31 2.53 1.22

Avgasrörsdragning, CH4, 1000ppm 
mätområde, 790 ppm 

CH4 3 788.34 27.94 58.01 30.07 148.13 178.44 30.31

Avgasrörsdragning, CO hög+CO2 CO high  6 7.83 4.97 7.83 2.86 5.02 7.91 2.89 
Avgasrörsdragning, CO hög+CO2 CO2 6        13.78 5.32 8.27 2.95 5.37 8.42 3.05
Avgasrörsdragning, CO låg CO low         3 848.46 5.82 10.66 4.84 6.32 10.97 4.65
Utomhusdragning, enbart NO, låg halt NO 3       7.32 3.77 5.98 2.21 3.92 6.09 2.17
Utomhusdragning, NO+NOx, låg halt NO 3 7.17 5.53 8.16 2.63 5.39 8.44 3.05 
Utomhusdragning, NO+NOx, låg halt NO2 3        0.74 6.94 7.83 0.89 5.81 6.94 1.13
Utomhusdragning, NO+NOx, låg halt NOx 3        7.05 6.16 7.85 1.69 5.94 8.33 2.39
Utomhusdragning, enbart NOx, låg halt NOx 3        7.10 4.73 5.21 0.48 4.40 5.42 1.02
Utomhusdragning, C3H8, 1000ppm 
mätområde, 797 ppm 

THC          3 797.44 1.15 2.98 1.83 0.72 2.24 1.52

Utomhusdragning, C3H8, 1000ppm 
mätområde, 797 ppm 

THC-CH4 3        793.94 1.16 2.99 1.83 0.73 2.23 1.50

Utomhusdragning, CH4, 1000ppm 
mätområde, 89,3 ppm 

CH4 3 87.52 27.88 57.39 29.51 118.04 147.97 29.93

Utomhusdragning, CH4, 100ppm 
mätområde, 89,3 ppm 

CH4 3 89.75 27.15 57.57 30.42 118.57 150.33 31.76

Utomhusdragning, CO2 CO2 3 13.94 6.53 18.67 12.14 6.49 18.89 12.40
Utomhusdragning, CO hög+CO2 CO high  3 8.11 3.25 5.90 2.65 3.12 4.85 1.73 
Utomhusdragning, CO hög+CO2 CO2 3        14.00 3.51 6.21 2.70 3.33 5.18 1.85
Utomhusdragning, CO låg CO low         3 866.01 3.38 7.11 3.73 3.53 6.68 3.15
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5 Utveckling 
För att ytterligare förbättra modalanalysen är det önskvärt att försöka förstå 
fördröjningarna i motorn. Ett sätt att göra detta skulle vara att leda in en spårgas 
där motorn tar in luft och sedan analysera tidsfördröjningen genom motorn. Detta 
kan göras under olika arbetsförhållanden för motorn varvid transporttiden genom 
motorn kan beskrivas utifrån parametrar såsom bränsleförbrukning, λ-värde, 
varvtal etc. 

För att göra detta är det väsentligt att spårgasen inte förändrar motorns 
prestanda eller förbrukas vare sig i motorn eller i katalysatorn alternativt påverkas 
av hög temperatur eller den kemiska miljön i motorn. Vidare måste spårgasen gå 
att analysera med ett instrument med mycket snabb stigtid, ∆T, eftersom 
transporttiden genom motorn är mycket kort. 

Många ”vanliga” gaser uppfyller inte dessa krav. Ädelgaserna är däremot 
inerta i alla avseenden. För att inte påverka motorns prestanda är det fördelaktigt 
att inte välja en gas som förekommer naturligt i luften i någon påtaglig mängd. Av 
ädelgaserna är det främst argon (0,9 volym%) som förekommer naturligt i någon 
påtaglig mängd. Helium utgör däremot endast 0,0005 volym% av jordens 
atmosfär. Eftersom ädelgaserna är enatomära med ett stabilt elektronskal fungerar 
inte de metoder som nämnts i avsnitt 3.1. Masspektroskopi är däremot en metod 
som fungerar utmärkt i de fall då de ingående komponenterna kan särskiljas enkelt 
med hjälp av atomvikten. 

Masspektrometern bygger på att gasprovet först joniseras varefter det 
accelereras mot ett magnetfält. Väl i magnetfältet böjer de lätta jonerna av mot 
magnetfältet snabbare än de tunga. Beroende på vikt och jonisering kommer 
gasprovet sålunda att delas upp i olika strålar. Den strålen som motsvarar den 
sökta atomvikten träffar en detektor som mäter laddningen vilken alltså motsvaras 
av antalet joner. Helium har atomvikten 4au vilket gör att risken för interferens i 
praktiken är obefintlig. Eftersom metoden inte kräver några filter, kyvetter etc. 
som genom sin volym gör instrumentet långsamt och att metoden dessutom har en 
rent elektrisk detektering kan stigtiden bli mycket kort. Helium är samtidigt den 
fysiskt minsta gasen eftersom den är enatomär och därtill endast har ett 
elektronskal. Den enskilda atomen är ungefär ca 5x10-11 m i diameter vilket gör 
den populär för läcksökning. 

Det finns flera leverantörer av sådan utrustning och den bör kunna fungera för 
vår verksamhet. Det finns snabba och känsliga instrument med stigtider nedåt 
några få millisekunder (Blank, 2005). Enligt Blank bör ett portabelt instrument 
(Leak detector ASM 102 S) också tåla en del vibrationer samt att hantera 
föroreningarna i avgaser. 

För att möjliggöra en kontinuerlig analys under drift måste både analysen och 
tillförseln av spårgasen ske automatiskt. Att automatisera analysen görs på samma 
sätt som för övriga instrument. En nyhet med denna mätning skulle dock bli att vi 
önskar analysera utsignalen med referens till en förutbestämd insignal. För att 
åstadkomma insignalen måste vi kunna sätta på och stänga av spårgasen med stor 
precision. En, i sammanhanget, enkel och billig metod är att använda en 
datorstyrd magnetventil. Sådana magnetventiler finns för i stort sätt alla tänkbara 
kemiska miljöer, flöden och tryck och har en öppningstid på ca 40 ms (Johansson, 
2005). Observera dock att tryckförhållandena varierar exempelvis före och efter 
turbon så att det eventuellt kan krävas mer än en ventil om placeringen skall 
varieras. Om heliumgasen tillförs pulsvis kommer pulserna att ändra karaktär 
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(lågpassfiltreras) när de passerar motorn, men (med väl valda pulsintervall) vara 
möjliga att återfinna på ”avgassidan”. Genom att variera pulslängden (se figur 14) 
bör det inte vara alltför svårt att härleda hur insignal och utsignal hänger samman. 
Beroende på var spårgasen förs in i systemet kommer vi att få olika utseende på 
resultatkurvan. Om vi för in spårgasen i det gemensamma luftintaget kommer, 
beroende på pulsens längd, sannolikt mer än en cylinder att få del av spårgasen 
vilket kommer att yttra sig som en utslätning, och möjligen en ytterligare pålagrad 
pulsation, på utsignalen. 
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Figur 14 Ett förslag till insignal. Genom att variera pulsbredden skapas ett 
karaktäristiskt mönster som bör gå att återfinna i utsignalen. 
 
Så länge flödet genom motorn är förhållandevis konstant återfinns samma 
mönster, men med ett lågpassfiltrerat utseende, på analyssidan. När flödet varierar 
kan dock även tidsskalans utseende förvrängas rejält så att analysen mellan in- 
och utsignal försvåras. Efter några försök bör man dock ha funnit en insignal som 
ger tillräckligt god upplösning. Att variera pulsen på höjden är givetvis möjligt 
men kräver en mer avancerad ventil.  

Det vore önskvärt att göra samma typ av analys genom att, till bränslet, pulsvis 
tillföra ett spårämne som förgasas vid förbränningen. Detta borde ge än bättre 
upplösning men förefaller kräva något mera eftertanke.  
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6 Slutsatser 
Genom att i förväg tänka igenom vad mätrusultaten skall användas till och planera 
mätningen därefter går det att göra betydande vinster vad gäller tidsupplösningen. 
Det går även att utveckla utrustningen för att ytterligare förbättra mätningen. 

Med befintlig utrustning på VTI:s avgasmätbil är resultaten i korthet: 
 
Mätning av avgaser : 

• Kväveoxider:B, lir som snabbast vid mätning utan förfilter av enbart NO 
med stort mätområde, ∆Tupp=1,37 s, T90upp=5,22 s 

• Kolväten: Att mäta metan är ytterst långsamt. Snabbast är att mäta enbart 
THC, ∆Tupp=1,13 s, T90upp=2,35 s 

• Kolmonoxid och koldioxid:. Det är snabbare att mäta höga halter än låga. 
CO2: ∆Tupp=2,95 s, T90upp=8,27 s COhigh: ∆Tupp=2,86 s, T90upp=7,83 s. 

 
Mätning på omgivningsluft: 

• Kväveoxider: ∆Tupp=2,21 s, T90upp=5,98 s 
• Kolväten: Att mäta metan är ytterst långsamt. Snabbast är att mäta enbart 

THC, ∆Tupp=1,83 s, T90upp=2,98 s 
• Kolmonoxid och koldioxid: Det är snabbare att mäta höga halter än låga. 

CO2: ∆Tupp=2,70 s, T90upp=6,21 s COhigh: ∆Tupp=2,65 s, T90upp=5,90 s. 

22 VTI notat 41-2005 



 

7 Referenser 
Skriftliga: 
Manualer till respektive instrument: 
Instruction Manual Eco Physics CLD 700 EL ht, January 1995. 
Instruction Manual Non Methane Hydrocarbon Analyzer Model 109 A, JUM 
Engineering, Karlsfeld 1999. 
User Manual Gas Analysers Series S700, Maihak. 
Principles of Instrumental Analysis, Skoog and Leary, 1992, Saunders Collage 
Publishing. 
 
Muntliga: 
Blank, Kjell, Löwener Vaccumservice, http://www.lowener.se, 2005 
Johansson Johan, E2 Systems AB, http://www.e2systems.com/, 
http://www.fas.ch/, 2005. 

VTI notat 41-2005 23 

http://www.lowener.se/
http://www.e2systems.com/
http://www.fas.ch/


 
 
 

24 VTI notat 41-2005 



Bilaga  
Sid 1 (18) 

Kurvor på samtliga mätningar 

 
Figur 15 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 45 s. Inget förfilter är inkopplat. Instrumentet är inställt 
för att enbart mäta NO. Mätområde 1000 ppm. 

 
Figur 16 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 45 s. Inget förfilter är inkopplat. Instrumentet är inställt 
för att mäta både NO och NOx. Ovan visas NO-kurvorna. Mätområde 1000 ppm. 
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Figur 17 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 45 s. Inget förfilter är inkopplat. Instrumentet är inställt 
för att mäta både NO och NOx. Ovan visas NO2-kurvorna. Eftersom stigtiden är 
mycket kort och instrumentet mäter NO- respektive NOx-halten växelvis blir felen 
i NO2-halten (NO- NOx) betydande. Mätområde 1000 ppm. 

 
 

Figur 18 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 45 s. Inget förfilter är inkopplat. Instrumentet är inställt 
för att mäta både NO och NOx. Ovan visas NOx-kurvorna. Mätområde 1000 ppm. 
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Figur 19 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 45 s. Inget förfilter är inkopplat. Instrumentet är inställt 
för att mäta enbart NOx. Ovan visas NOx-kurvorna. Mätområde 1000 ppm. 
 

 
Figur 20 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 30 s. Inget förfilter är inkopplat. Instrumentet är inställt 
för att mäta NO. Ovan visas NO-kurvorna. Mätområde 100 ppm. 
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Figur 21 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 45 s. Inget förfilter är inkopplat. Instrumentet är inställt 
för att mäta både NO och NOx. Ovan visas NO-kurvorna. Mätområde 100 ppm. 

 
Figur 22 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 45 s. Inget förfilter är inkopplat. Instrumentet är inställt 
för att mäta både NO och NOx. Ovan visas NO2-kurvorna. Eftersom stigtiden är 
mycket kort och instrumentet mäter NO- respektive NOx-halten växelvis blir felen 
i NO2-halten (NO- NOx) betydande. Mätområde 100 ppm. 
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Figur 23 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 45 s. Inget förfilter är inkopplat. Instrumentet är inställt 
för att mäta både NO och NOx. Ovan visas NOx-kurvorna. Mätområde 100 ppm. 
 

 
Figur 24 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 45 s. Inget förfilter är inkopplat. Instrumentet är inställt 
för att mäta både NOx. Ovan visas NOx-kurvorna. Mätområde 100 ppm. 
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Figur 25 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 60 s. Förfiltret är inkopplat. Instrumentet är inställt för att 
mäta både NO och NOx. Ovan visas NO-kurvorna. Mätområde 1000 ppm. 
 

 
Figur 26 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 60  s. Förfiltret är inkopplat. Instrumentet är inställt för 
att mäta både NO och NOx. Ovan visas NO2-kurvorna. Eftersom instrumentet 
mäter NO- respektive NOx-halten växelvis blir felen i NO2-halten (NO- NOx) 
betydande. Mätområde 1000 ppm. 
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Figur 27 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 60 s. Förfiltret är inkopplat. Instrumentet är inställt för att 
mäta både NO och NOx. Ovan visas NOx-kurvorna. Mätområde 1000 ppm. 
 

 
Figur 28 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 60  s. Förfiltret är inkopplat. Instrumentet är inställt för 
att mäta enbart NOx. Ovan visas NOx-kurvorna. Mätområde 1000 ppm. 
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Figur 29 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 45  s. Förfiltret är inkopplat. Instrumentet är inställt för 
att mäta enbart NO. Ovan visas NO-kurvorna. Mätområde 100 ppm. 
 

 
Figur 30 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 45  s. Förfiltret är inkopplat. Instrumentet är inställt för 
att mäta både NO och NOx. Ovan visas NO-kurvorna. Mätområde 100 ppm. 
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Figur 31 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 45 s. Förfiltret är inkopplat. Instrumentet är inställt för att 
mäta både NO och NOx. Ovan visas NO2-kurvorna. Här förmår instrumentet att 
följa NO2-halten bättre än i föregående fall. Mätområde 100 ppm. 
 

 
Figur 32 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 45 s. Förfiltret är inkopplat. Instrumentet är inställt för att 
mäta både NO och NOx. Ovan visas NOx-kurvorna. Mätområde 100 ppm. 
 

VTI notat 41-2005 



Bilaga  
Sid 10 (18) 

 
Figur 33 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 90 s. Instrumentet mäter THC såväl som metan. Ovan 
visas THC-kurvorna. Mätområde 1000 ppm. 
 

 
Figur 34 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 90 s. Instrumentet mäter THC såväl som metan. Ovan 
visas THC-CH4-kurvorna. Observera att stegsvaret sannolikt varit långsammare 
om metanhalten varit högre. 
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Figur 35 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 120 s. Instrumentet mäter THC såväl som metan. Ovan 
visas metan-kurvorna. Mätområde 1000 ppm. Observera att stegsvaret för metan 
är synnerligen långsamt till följd av instrumentets interna hantering för att 
separera metankomponenten. 

 
Figur 36 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 30 s. Instrumentet mäter CO såväl som CO2. Ovan visas 
CO-kurvorna. Mätområde 8 % (ej ppm som figuren anger). 
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Figur 37 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 30 s. Instrumentet mäter CO såväl som CO2. Ovan visas 
CO2-kurvorna. Mätområde14 % (ej ppm som figuren anger). 
 

 
Figur 38 Gasen leds in vid avgasrörsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 0 s 
och stängs av vid tiden 30 s. Instrumentet mäter enbart låga CO-halter. Ovan 
visas CO-kurvorna. Mätområde 1000 ppm. 
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Figur 39 Gasen leds in vid omgivningsluftsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 
0 s och stängs av vid tiden 30 s. Instrumentet mäter enbart NO. Ovan visas NO-
kurvorna. Mätområde 10 ppm. 
 

 
Figur 40 Gasen leds in vid omgivningsluftsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 
0 s och stängs av vid tiden 30 s. Instrumentet mäter både NO och NOx. Ovan visas 
NO-kurvorna. Mätområde 10 ppm. 
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Figur 41 Gasen leds in vid omgivningsluftsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 
0 s och stängs av vid tiden 30 s. Instrumentet mäter både NO och NOx. Ovan visas 
NO2-kurvorna. Observera de stora felen vid stegen till följd av instrumentets 
växelvisa mätning. Den faktiska halten NO2 är mycket låg. Mätområde 10 ppm. 
 

 
Figur 42 Gasen leds in vid omgivningsluftsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 
0 s och stängs av vid tiden 30 s. Instrumentet mäter både NO och NOx. Ovan visas 
NOx-kurvorna. Mätområde 10 ppm. 
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Figur 43 Gasen leds in vid omgivningsluftsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 
0 s och stängs av vid tiden 30 s. Instrumentet mäter enbart NOx. Ovan visas NOx-
kurvorna. Observera det snabba stegsvaret. Mätområde 10 ppm. 
 

 
Figur 44 Gasen leds in vid omgivningsluftsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 
0 s och stängs av vid tiden 45 s. Instrumentet mäter både THC och CH4. Ovan 
visas THC-kurvorna. Mätområde 1000 ppm. 
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Figur 45 Gasen leds in vid omgivningsluftsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 
0 s och stängs av vid tiden 45 s. Instrumentet mäter både THC och CH4. Ovan 
visas THC-CH4-kurvorna. Mätområde1000 ppm. 
 

 
Figur 46 Gasen leds in vid omgivningsluftsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 
0 s och stängs av vid tiden 45 s. Instrumentet mäter både THC och CH4. Ovan 
visas CH4-kurvorna. Mätområde 1000 ppm. 
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Figur 47 Gasen leds in vid omgivningsluftsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 
0 s och stängs av vid tiden 45 s. Instrumentet mäter både THC och CH4. Ovan 
visas CH4-kurvorna. Mätområde 100 ppm. 

 
Figur 48 Gasen leds in vid omgivningsluftsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 
0 s och stängs av vid tiden 30 s. Instrumentet mäter enbart låga CO-halter. Ovan 
visas CO-kurvorna. Mätområde 1000 ppm. 
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Figur 49 Gasen leds in vid omgivningsluftsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 
0 s och stängs av vid tiden 30 s. Instrumentet mäter enbart låga CO-halter. Ovan 
visas CO-kurvorna. Mätområde 1000 ppm. 
 

 
Figur 50 Gasen leds in vid omgivningsluftsanslutningen. Gasen ansluts vid tiden 
0 s och stängs av vid tiden 30 s. Instrumentet mäter höga CO-halter och CO2. 
Ovan visas CO2-kurvorna. Mätområde 15 % (ej ppm som figuren anger). 
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