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Abstract 

Compressed air is an energy source that is widely used in today's trucks and buses. 

Compressor located next to the engine supplies the pneumatic system with the compressed air 

and is lubricated with the engine oil. Some of the oil follows the air flow in both liquid and 

solid phase. The solid phase, namely the carbon particles are created due to the high 

temperature in the compression chamber.  

Oil- and particles carryover softens and destroys the rubber material in the air valves and 

disturbs the mechanical function of various components in the pneumatic system. In order to 

reduce oil- and particles carryover is an Air Processing System (APS) set downstream the 

compressor. No method for establishment of oil- and particles carryover from the compressor 

exists at the moment. Therefore the filtration efficiency of APS is currently unknown. For that 

reason a test method to determine oil- and particles carryover from the compressor to the 

pneumatic system is required. 

In order to create a new test method first a literature sources has been studied and then the 

analysis of previous experiments has been performed. The relevant equipment has also been 

examined and evaluated in this thesis work. Then the most suitable equipment has been 

chosen and the existing pneumatic system in the compressor rig has been rebuilt in order to 

implement the test method. Finally, a number of measurements has been carried out there the 

first part is a development part and the second one is performed to demonstrate the method's 

usefulness. 

The result of this thesis work is a newly created test method that determines the quality of 

compressed air in terms of concentration and size distribution of the particles both up- and 

downstream APS, which implies that the filtration efficiency of APS can be obtained. 
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Sammanfattning  

Tryckluft är en energikälla som används i stor omfattning i dagens lastbilar och bussar. 

Kompressorn som sitter intill motorn matar tryckluften. En del av den smörjolja som finns i 

kompressorn följer med tryckluften både i flytande- och fastfas. Den fasta fasen, 

huvudsakligen kokspartiklar, skapas på grund av den höga temperaturen i kompressorns 

cylinder.  

Olje- och partikelöverdrag mjukar upp och förstör gummimaterial som finns i de olika 

ventilerna samt stör den mekaniska funktionen av de olika komponenterna i det pneumatiska 

systemet. I syfte att minska olje- och partikelöverdrag har ett Air Processing System (APS) 

satts efter kompressorn. Ingen absolut metod för att bestämma olje- och partikelöverdrag från 

kompressorn finns, vilket gör att APS:ns verkningsgrad för olje- och partikelavskiljning för 

närvarande är okänt. Därmed krävs en provmetod för att bestämma olje- och partikelöverdrag 

från kompressorn till tryckluftssystem.  

I syfte att skapa en ny provmetod har en litteraturstudie och en analys av tidigare försök inom 

området genomförts. De relevanta utrustningarna har också studerats och utvärderats i detta 

arbete. Efter valet av utrustningen implementerades provmetoden i en kompressorrigg. Det 

befintliga pneumatiska systemet i kompressorriggen ombyggdes och den nödvändiga 

utrustningen har installerats. Därefter har ett antal mätningar utförts varav första delen är av 

utvecklings karaktär och den andra delen har utförts för att påvisa metodens användbarhet.  

Resultaten av detta examensarbete är en nyskapad provmetod som kan bestämma tryckluftens 

kvalitet i form av partikelkoncentration och storleksfördelning av partiklar både upp- och 

nedströms APS, vilket gör att filtreringseffektivitet av APS kan erhållas.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tryckluft är en energikälla som används i stor omfattning i dagens lastbilar och bussar. De 

flesta bussar och lastbilar använder tryckluft i bromssystem, motor, luftfjädring, växellåda, 

avgasefterbehandling, hyttfjädring och stolsfjädring.  

Tryckluften matas av en kompressor som sitter intill motorn. De flesta kompressorer som 

innehåller metalliska komponenter behöver olja för smörjningen. En del av oljan kommer att 

följa med tryckluften till det pneumatiska systemet. Detta kallas för oljeöverdrag. Dessutom 

kommer oljan att oxideras på grund av den höga temperaturen i kompressorn, vilket medför 

att kokspartiklar bildas. Andra partiklar kan också förekomma. 

Olje- och partikelöverdrag mjukar upp och förstör gummimaterial samt stör den mekaniska 

funktionen av de olika komponenterna i ett tryckluftssystem, vilket kan leda till utebliven 

bromsförmåga. Därför krävs att tryckluften har tillräcklig renhet. Luften ska vara tillräcklig 

torr och innehålla tillräcklig lite olja och partiklar. 

För att torka luften och minska olje- och partikelöverdrag har ett Air Processing System, 

APS 1 , satts efter kompressor. APS är Scaniaunik lösning som består av lufttorkare, 

kretsskyddsventil, tryckbegränsare och styrsystem för kompressorn. 

Någon absolut metod för att bestämma olje- och partikelöverdrag från kompressorn saknas, 

vilket medför att APS verkningsgrad för olje- och partikelavskiljning är för närvarande okänt 

och att inget acceptanskriterium finns fastställt. 

  

                                                 

1 Air Processing System (APS) - är ett system som fördelar och skyddar de olika kretsarna vid eventuellt 
kretshaveri. 
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1.2 Syfte och mål 

Målet med detta examensarbete är att skapa en provmetod för att bestämma olje- och 

partikelöverdrag från kompressor till tryckluftssystem samt att fastställa acceptanskriterium 

för acceptabelt oljeöverdrag. Syftet med examensarbetet är i första hand att utvärdera en 

sådan provmetod vilken kan användas för att bestämma olje- och partikelöverdrag från 

kompressor till tryckluftssystem som finns på de flesta lastbilar och bussar samt med hjälp av 

denna provmetod fastställa acceptanskriterium för acceptabelt olje- och partikelöverdrag. 

Syftet i andra hand är att skapa en sådan provmetod, som är relativt lätt att utnyttja, som kan 

enkelt återupprepas och som är snabb, men samtidigt ger pålitliga resultat.  

 

1.3 Frågeställningar 

1. Vad är olje- och partikel överdrag och vilka faktorer påverkar det? 
2. Vad är APS och hur effektivt tar den bort olje- och partikelöverdrag? 
3. Vilka metoder använder man idag för att bestämma olje- och partikelöverdrag? 
4. Vilka för- respektive nackdelar finns det för de olika metoderna? 
5. Vilka erfarenheter finns det inom området på Scania? 
6. Vilken utrustning krävs det för att kunna utföra prov?  
7. Vilka rekommendationer är aktuella för vidare forskning? 

8. Vad är acceptanskriterium för olje- och partikelöverdrag? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet är framför allt anpassat för Scania behov. Den största delen av 

examensarbetet är baserad på förkunskaper som finns tillgängliga på Scania. Examensarbetet 

fokuseras på några kända mätmetoder och mätutrustningar. Trots att budgeten för 

examensarbetet är relativt obegränsad, föll valet av nödvändig utrustning och 

kopplingskomponenter i stort sätt på det som redan fanns på Scania. I den teoretiska delen 
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kommer examensarbetet att fokuseras på en kolvkompressor, eftersom just denna typ av 

kompressorer används på dagens lastbilar och därmed är av särskilt intresse för arbetet. Vad 

gäller genomgången av Electric Low Pressure Impactor (ELPI) i teoridelen, kommer 

examensarbetet att innehålla beskrivningen bara av ELPI tillverkad av Dekati Ltd. Detta på 

grund av att just denna utrustning används senare i den praktiska delen och i och med detta är 

just denna utrustning relevant. De andra metoder som valdes för utvärdering i detta arbete är 

Flame Ionization Detector (FID), Fourier Transform Infraröd Spektroskopi (FTIR), 

gravimetrisk metod samt Masspektrometri (MS). 

Tiden för detta examensarbete är begränsat till sex månader.  

Frågan om acceptanskriterium för acceptabelt olje- och partikelöverdrag kommer att 

behandlas i mån av tid. 

 

1.5 Disposition 

Examensarbetet består av två huvuddelar en teori- och en analysdel, och avslutas med 

rekommendationer för framtida forskning inom området. Den första delen av arbetet 

avhandlar den teori och de olika forskningsmetoder som finns inom området samt förklarar 

innebörden av relevanta begrepp. I denna del, referensramen, berörs även den relevanta 

utrustningen. Varje kapitel i teoridelen kommer att inledas med ett särskilt stycke som kort 

förklarar relevansen av nedan kommande informationen. Efter varje beskrivning av metoden i 

den teoretiska delen, kommer både för- och nackdelar att sammanfattas för respektive metod. 

Detta för att läsaren på ett effektivt sätt ska kunna utvärdera varje metod. Den andra delen av 

examensarbetet kommer att besvara de praktiska frågorna som är formulerade i kapitel 1.3 i 

detta arbete. Efter varje mätning kommer resultaten av experimenten ifråga att redovisas. 

Denna del kommer att avslutas med slutsatser samt kritisk granskning av den utvärderade 

metoden. Avslutande kapitlet till examensarbetet kommer att presentera rekommendationer 

för framtida forskning inom området. 
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Teori 

2 Kompressor 

2.1 Inledning  

Den första gaskompressorn kan sägas ha uppfunnits under tredje århundradet f. Kr. Den första 

kompressorn uppfanns av Ktesibios 2  i form av det kända vattenorgel eller hydraulis. 

Konstruktionen av denna var mycket enkel och funktionen var att konvertera den dynamiska 

energin i vattnet till tryckluften som fördes genom piporna och tvingade instrumenten att 

låta.3 Figur 1 nedan illustrerar klassificering av kompressorer. 

 

4 

Figur 1 - Klassificering av kompressorer 

 

                                                 

2 Ktesibios – är en grekisk uppfinnare som var verksam i Alexandria under första hälften av 200-talet f.Kr., 
Nationalencyklopedin, Ktesibios 
3 Giampaolo, T: Compressor Handbook: Principles and Practice, s 1ff. 
4 A a,  s 1 



8 

 

Dagens kompressorer kan vara mer komplicerade i sin konstruktion och de används i stor 

omfattning både i industrin och i hemmabruk. Kompressorn använder man där det behövs 

komprimera eller transportera gas. Som exempel på området där en kompressor är av stor 

betydelse kan ett kylskåp eller en förbränningsmotor nämnas.5  

En viktig funktion av en kompressor är att omvandla energi som fås i form av arbete till en 

tryckhöjning och en temperaturökning. Dessutom får man ett energiflöde i form av värme från 

en kompressor. 6 

 

2.2 Kolvkompressorer 

En kolvkompressor är en typ av kompressorer som tillhör den volymetriska gruppen. Det som 

kännetecknar volymetriska kompressorer är att de höjer trycket genom att minska volymen. 

En vanlig cykelpump är ett bra exempel på en kolvkompressor.7 

Principen för en kolvkompressor är demonstrerat i Figur 2.  

8 

Figur 2 - Principen för en kolvkompressor 

                                                 

5 Hanlon P.: Compressor Handbook, s ix 
6 A a, s 19  
7 A a, s 19-21 
8 Redigerat bild, www.grundfos.com, reciprocating compressor 
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En kolvkompressor arbetar i så kallade kompressorcykler. En kompressorcykel består av 4 

faser då betsmediet förflyttas mellan 4 tillstånd. Figur 3 illustrerar dessa tillstånd i en PV 

diagram. I första fasen befinner sig kolven i nedersta ändläget som ger den maximala volymen 

i kompressionskammaren och sugtrycket PS. Därefter börjar kolven stiga uppåt, vilket medför 

att volymen minskas och därmed höjs trycket och temperaturen tills systemet når fas 2. 

Trycket i fas 2 når utloppstryck PD och utloppsventilen börjar öppnas, vilket medför att gasen 

flyttas vidare till en utloppsledning vid ett konstant tryck. Den minsta volymen av gasen inuti 

kompressionskameran nås i fas 3 där kolven har sitt ändläge. Utloppsventilen stängs och 

kolven börjar flytta sig neråt, vilket gör att den kvarstående gasen expanderas. Trycket och 

temperaturen i kompressionskameran minskas i denna fas. Vid fas 4 fortsätter kolven att flytta 

sig neråt, vilket leder till att volymen av gasen expanderas och trycket når sugtryck PS. Vid 

detta läge öppnas inloppsventilen och kompressionskammaren fylls med gas. Därefter 

fortsätter cykeln till fas 1 igen. 9 

10 

Figur 3 - PV diagram för en ideell kompressorcykel 

                                                 

9 Hanlon P.: Compressor Handbook, s 19-21 
10 A a, s 20 
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Det som gör att en kolvkompressor används sannolikt oftare än de andra typerna av 

kompressorer är det breda tryckomfånget, från vakuum till 2758 bar (vakuum till 40000 psig) 

och mängden av konfigurationer. En nackdel med en kolvkompressor är att den har en högre 

underhållskostnad och lägre kapacitet(massflöde) jämfört med andra typer av kompressorer.11  

 

2.3 Olje- och partikelöverdrag 

Smörjning är en viktig process i en kolvkompressor, vilken behövs för att minska friktionen 

mellan olika kontaktytor. Ytterligare en viktig funktion är att smörjmedlet förhindrar 

korrosion både när kompressorn är i drift och under stopptiden. Dessutom bidrar smörjningen 

till att transportera bort det värme som uppstår på grund av friktionen. 12 

Kompressorn som används på Scanias lastbillar och bussar sitter intill motorn och smörjs av 

motoroljan. Scania använder en mineralbaserad olja som fabrikationsfyllning.  Beroende på 

applikationen kan mineraloljan bytas ut till en syntetolja som oxideras vid högre temperaturer 

och anses vara mer stabil. Temperaturen inne i kompressionskammaren kan stiga upp till   

400 ᵒC, vilket räcker till för att oxidera såväl mineral- som syntetolja.13 

I enlighet med ovannämnd smörjs kolvkompressorer för att minska friktionen och därmed 

förhindra slitaget av rörliga metalliska kontaktytorna. Oljan som befinner sig i flytande- eller 

gastillstånd kommer att följa med tryckluften till det pneumatiska systemet. Den här 

processen kallas för oljeöverdrag.14 Figur 4 nedan illustrerar ett extremt fall av olje- och 

partikelöverdrag. 

                                                 

11 Royce N.: Compressors selection and sizing, s 48f 
12 Hanlon P.: Compressor Handbook, s 482 
13 Drexel A.: teknisk rapport, DM 2005/259, s 3 
14 Knorr-Bremse: Service news, juni 2007, s 1 
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15 

Figur 4 - Exempel på ett extremt olje- och partikelöverdrag 

Temperaturen inne i kompressionscylindern når upp till 400ᵒC. Vid denna temperatur 

förångas en del av oljan samtidigt som det bildas kokspartiklar av olika storlekar. Dessa 

partiklar tillsammans med tryckluften bildar aerosolen som förs vidare till tryckluftssystemet.  

Den här processen kallas för partikelöverdrag. 16 

Förutom kokspartiklar innehåller luften dessutom alltid fukt. När aerosolen har passerat 

kompressorns utloppsrör sjunker temperaturen, vilket medför att fukten kondenseras och 

bildar vattendroppar.  Samtidigt övergår den förångade oljan till en flytande fas som anses 

vara det bästa tillståndet för en efterbehandling av tryckluften i lufttorkens 

torkmedelspatron.17 

En av de viktigaste faktorerna som påverkar olje- och partikelöverdrag är kompressorns duty-

cycle. Duty-cycle avgör drifttiden av kompressorn och ges i procent. Förutom duty-cycle 

spelar kylningen av en kompressor en viktig roll i koksbildningsprocessen. I fall duty-cycle 

överstiger 50 % stiger temperaturen väldigt högt, vilket gör att den smörjolja som finns nära 

kolvringarna förångas och bildar aerosolen som strömmar förbi kolvringarna. Dessutom kan 

temperaturen i toppblocket överstiga oljans oxidationstemperatur, vilket i sin tur medför att 

kokspartiklarna samlas i toppblocket och i kompressorns utloppsrör som blockerar dem och 

minskar tryckluftens flöde. Kompressorn tvingas att jobba hårdare. Allt nämnt ovan orsakar 

                                                 

15 Foto av Alexandr Kits, 2011-09-30 
16 Knorr-Bremse: Service news, juni 2007, s 1 
17 A st; vad gäller lufttorken, se även kapitel 3 i detta examensarbete 
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ett kraftigt slitage på kompressorn, vilket i sin tur påverkar negativt på olje- och 

partikelöverdraget. 18 Figur 5 illustrerar en schematisk bild över ett bromssystem av en lastbil. 

19 

Figur 5 - Schematisk bild över det pneumatiska systemet 

Förutom kompressorn strömmar aerosolen förbi lufttorkaren och fastnar i de olika ventilerna i 

det pneumatiska systemet. Då fettet och gummimaterialet som finns i ventilerna är känsliga 

för oxidationsprodukter såsom aceton och estrar skadas ventilerna av aerosolen och som följd 

tappar ventilerna sin mekaniska funktion.20 Tätningar och de elektroniska komponenterna 

skadas också. En del av oljan fastnar i lufttorkarens torkpatron där oljan kommer i kontakt 

med torkmedlet, vilket leder till att effektiviteten av lufttorkarens torkpatron försämras.21 

                                                 

18 Knorr-Bremse: Service news, juni 2007, s 1 
19 Air Brake System, ASAS 
20 Drexel A.: teknisk rapport, DM 2005/259, s 3 
21 Knorr-Bremse: Service news, juni 2007, s 1 
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Den olja som lämnar kompressorn i det flytande tillståndet blandas med vatten som har 

kondenserats i systemet och samtidigt bildar en emulsion som följer med tryckluften vidare ut 

från det pneumatiska systemet genom lufttorkens utloppsventil. I samband med detta smutsas 

utrustningen som finns omkring utloppsventilen ner. Det kan även nämnas att en ljuddämpare 

som finns på utloppsventilen kan sättas igen till följd av att emulsionen strömmar genom den. 

Allt detta kan i sin tur leda till att funktionen av lufttorken kommer att i bästa fall bara 

försämras, men kan även leda till att lufttorken kommer att tappa sin funktion.22 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att man bör lägga särskild vikt till efterbehandlingen 

av tryckluften som genereras av en kompressor. Mängden av vattnet, oljan och andra partiklar 

som befinner sig i den komprimerade luften måste minskas före användning av denna luft i de 

pneumatiska komponenterna. För att undvika problemet helt kan en oljefri kompressor 

användas. Dock är det inte alltid möjligt på grund av såväl den ekonomiska aspekten som 

mindre kapaciteten hos en sådan kompressor.23 

                                                 

22 Knorr-Bremse: Service news, juni 2007, s 1 
23 Uratani, E.: Förfarandeför avskiljande av olja ur komprimerad luft, s 2f. 
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3 APS 

3.1 Inledning 

24 

Figur 6 - Air Processing System, APS 

Air Processing System (APS) som är demonstrerat i Figur 6 är en viktig del i 

tryckluftssystemet på Scanias lastbilar och bussar. Systemet ansvarar för flera funktioner. En 

av de viktigaste är att rena och torka tryckluften som kommer från kompressorn. För detta 

ändamål har en torkpatron satts in i systemet. 25  Torkpatronens uppbyggnad kommer att 

förklaras i avsnitt 3.2.2. 

Förutom torkning och rening fördelar APS tryckluften till fem olika kretsar. En till funktion 

av APS är att skydda de fem olika kretsarna från tryckförluster.26 

                                                 

24 Nilsson C.: teknisk rapport, 7003320, s 3 
25 Svensson R.: produktdata, 1474666, s 3 
26 A st 
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En annan viktig funktion som APS är ansvarigt för är en prioritering av de olika kretsarna 

under kompressors matningsfas. Vid fyllning från tomt system sker prioriteringen i följande 

ordning: först tillbehörskretsen, därefter bak-/framkretsen, sedan parkerings-/trailerkretsen 

och slutligen fjädringen. Det är viktigt att nämna att prioritetsventil ser till att parkerings-

/trailerkretsen bara börjar laddas i fall det är tillräckligt med tryck i bak-/framkretsen, detta för 

att kunna bromsa bilen. De viktiga funktionerna av APS är också en begränsning och en 

indikering av trycket samt en reglering av de olika kretsarna.27 

 

3.2 Uppbyggnad av APS 

3.2.1 APS symbol 

28 

Figur 7 - APS symbol 

11. Kompressor inlopp 
12. Extern inlopp 
21. Bakkrets 
22. Framkrets 
23. Parkering/trailer 
 

24. Tillbehörskrets 
25. Fjädring 
3.   Utlopp 
4.   Kompressor styrning 

 

                                                 

27 Svensson R.: produktdata, 1474666, s 3 
28 A a, s 4 
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3.2.2 Torkpatron 

29 

Figur 8 - Schematisk bild över en torkpatron 

Figur 8 ovan illustrerar en schematisk bild över en standard torkpatron. Torkpatronen är en av 

de viktigaste element i APS. Huvuduppgiften av torkpatronen är att torka luften och förena 

oljedimma till oljedroppar som senare förs ut från systemet.30 Luften som strömmar igenom 

en torkpatron passerar huvudsakligen tre filterelement, nämligen ett grovt partikelfilter, ett 

fint partikelfilter samt torkmedlet. Beroende på tillverkare och modellen av torkpatronen kan 

antalet av filtreringssteg variera, det vill säga kan flera lager av olika filtersteg förekomma. 

Ordningen av de filterelementen kan också variera beroende på modellen och tillverkaren av 

en torkpatron. Den röda pilen i Figur 8 ovan visar hur luften passerar en torkpatron under 

matningen och den blåa pilen visar hur luften strömmar igenom under regenereringen(se 

avsnitt 3.4 nedan). 31 

 

                                                 

29 Knorr-Bremse, Air Pollution in pneumatic circuits of trucks 
30 Examensarbetets specification, stycke om uppdragsbeskrivning 
31 Knorr-Bremse, Air Pollution in pneumatic circuits of trucks 
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3.3 Cut-in och Cut-out 

Kompressorn styrs av APS. Maximala trycket för systemet kallas för cut-out som är trycket 

vid vilket APS slår av kompressorn. När luften har förbrukats till en viss nivå slår APS på 

kompressorn vid trycket som kallas för cut-in. På de flesta APS är det lägsta cut-in och det 

högsta cut-out tryck inställt på 9.0 respektive 12.3 bar men beroende på situationen kan 

APS:en ändra aktuell cut-in och cut-out nivå. Dessa parametrar avgör arbetstrycket för en 

kompressor.32 

 

3.4 Regenerering 

Under kompressorns gång sätts lufttorken igen av oljan, vattnet och andra partiklar. För att 

släppa ut vattnet som har avskilts är det viktigt att APS genomgår regenereringsprocessen. 

Regenereringen innebär att tryckluften blåses i motsatt riktning, vilket medför att torkmedlet i 

torkpatronen renas och fukten som har samlats vid dräneringsventilen blåses ut från 

systemet.33 Regenereringsprocessen startas samtidigt som systemet har nått cut-out trycket 

och APS har slagit av kompressorn. Denna process startas bara om systemet anser att 

torkpatronen behöver regenereras. Regenereringen kan även startas innan cut-out har 

inträffats om torkpatronen har absorberat mycket fukt. Oberoende av nedfuktningen av APS 

startas en automatisk regenerering samtidigt som tändningen stängs av. Detta behövs för att 

säkerställa att ingen fukt finns kvar omkring dräneringsventilen.34 

Det är APS som bestämmer mängden av luften som ska blåsas i motsatt riktning för att 

regenerera systemet. Mängden luft som används vid denna process beror på den mängd som 

har strömmat genom systemet sedan torkpatronen var helt torr. Detta innebär att APS 

                                                 

32 Svensson R.: produktdata, 1474666, s 3 
33 A a, s 9 
34 A st 
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regenereras bara med den mängden av luft som krävs för att åtgärda nedfuktningen i systemet 

vid tidpunkten ifråga.35  

  

                                                 

35 Svensson R.: produktdata, 1474666, s 9 
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4 Mätmetod och mätutrustning 

4.1 Inledning 

Dagens marknad erbjuder ett brett sortiment av utrustning och metoder som är anpassade för 

forskning inom aerosolområdet. Val av utrustning och metoder baseras på kvalitetskrav samt 

de ekonomiska resurserna som finns tillgängliga. 36 

I detta kapitel ska några kända metoder och utrustningar beskrivas och utvärderas. Metoderna 

som valdes är FID, ELPI, FTIR, Gravimetrisk metod samt MS. 

 

4.2 Flame ionization detector (FID) 

Flame ionization detector (FID) används för detektering av organiska ämnen som kan 

förbrännas i knallgas. FID är den mest använda detektorn inom gaskromatografin37. Joner 

som skapas genom förbränning av provet samlas på en elektrod och orsakar en liten ström. 

Denna ström är proportionell till halten av den organiska kolen. Strömmen omvandlas sedan 

till en signal. Viktigt är att föreningar, som inte innehåller den organiska kolen, inte kan 

förbrännas och därmed inte kan detekteras. Dessa föreningar är angivna i tabell 1. För att 

undvika kondensationen av vatten som skapas i förbränningsprocessen måste detektorn 

värmas upp till minst 125 ᵒC.38 

 

 

 

                                                 

36 Vincent J.: Aerosol Sampling, s 35 
37 Gaskromatografi är en analysmetod vid vilken en blandning av ämnen, förgasade och burna av en ström av en 
inert gas, bringas att passera en stationär vätskefas i en lång kolonn; Nationalencyklopedin, gaskromatografi 
38 McNair H, Miller J.: Basic Gas Chromatography, s 115 - 117 
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Tabell 1 - Föreningar som ger liten eller ingen respons i FID  

He 
Ar 
Kr 
Ne 
Xe 
O2 
N2 

CS2 
COS 
H2S 
SO2 
NO 
N2O 
NO2 

NH3 
CO 
CO2 
H2O 
SiCl3 
SiHCl3 
SiF4 

 

Dagens marknad erbjuder två typer av FID. Den första typen anses vara stabil och ger 

pålitliga resultat. Responstiden för denna typ av FID kan uppgå till 50 sekunder, vilket anses 

vara långsam. Denna typ av FID används i bilindustrin för avgasmätningar. Den andra typen 

av FID kan göra mätningar i realtid, vilket är oftast önskvärt. Detta innebär att just denna typ 

av FID kan användas vid applikationer som kräver snabbare responstid.39 

Fördelar med FID kan vara följande: 

 metoden är relativt enkel och utrustningen är relativt billig, 

 metoden är relativt snabb, samt  

 passar för att mäta på kolväten.40 

Nackdelen med denna detektor är att det behövs försörjning av vätgas och luft. En annan 

nackdel är att FID inte är specificerad på något konkret ämne, vilket gör det omöjligt att 

analysera ett komplext prov.41 

                                                 

39 Drexel A.: teknisk rapport, DM 2005/260, s 5 
40 Walton N. J, Brown D. E.: Chemicals from plants: perspectives on plant secondary products, s 166 
41 A st 
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4.3 Electric Low Pressure Impactor (ELPI)  

4.3.1 Metodens översikt 

42 

Figur 9 - Electric Low Pressure Impactor, ELPI, Dekati Ltd 

Med hjälp av Electric Low Pressure Impactor tillverkad av Dekati Ltd, nedan kallad ELPI, är 

det möjligt att mäta distributionen av storleken på partiklar som är 0,03-10 µm i diametern 

samt den totala mängden av dessa partiklar. Genom att inkoppla ett speciellt filter kan 

detektions gräns minskas ner till 7 nm. Responstiden för ELPI är 2-3 sekunder, vilket kan 

betraktas som realtid. Det finns tre huvudprinciper i ELPI konceptet, nämligen 

partikelladdning, tröghetsklassificering och elektrisk detektion.43 

Med hjälp av en vakuumpump transporteras luftflöde genom ELPI. Flödet genom ELPI måste 

vara konstant och enligt specifikationerna kan sättas till 10 eller 30 lpm. Första steget i ELPI 

är laddaren. I detta steg laddas partiklarna av joner, vilket resulteras i att partiklarna får en 

bestämt, stabil och positiv laddning.44 Därefter strömmar partiklarna in i kaskad impactor där 

                                                 

42 ELPI User Manual ver 4.0, s i 
43 A a, s 1-1 
44 A a, s A-7 
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de klassificeras beroende på storleken. Impactorn består av 12 steg. Figur 8 illustrerar 

principen för impactorn i ELPI.45 

46 

Figur 10 - Principen för impactorn i ELPI 

Varje steg består av ett munstycke och en samlingsplatta. Dessutom har varje steg i impactorn 

en viss cut- diameter som minskas i flödes riktning. Det första stegets cut-diameter är 10 µm 

och det sista stegets cut-diameter är 30 nm. Viktigt är att flödet som innehåller partiklarna och 

strömmar genom impactorn svänger mellan plattorna, vilket gör att partiklarna i flödet följer 

med, det vill säga att partiklarna ska också svänga mellan plattorna precis som det gör själva 

flödet. Vissa partiklar kolliderar med plattan då de inte kan göra en skarp sväng, vilket beror 

på storleken och tröghetskrafter av respektive partikel.47  

Varje samlingsplatta är elektrisk isolerad och kopplad till var sin elektrometer 48 . Varje 

kollision orsakar en liten ström som detekteras av respektive elektrometer. Strömmen som 

omvandlas till storleksfördelningen är proportionell mot antalet partiklar som hamnar på en 

viss platta och därmed proportionell mot koncentrationen av partiklar med en viss storklek. 49 

                                                 

45 ELPI User Manual ver 4.0, s A-1 
46 A st 
47 A st 
48 Elektrometer - instrument för mätning av elektrisk spänning och därmed även av andra storheter, t.ex. elektrisk 
laddning, Nationalencyklopedin, Elektrometer. 
49 ELPI User Manual ver 4.0, 1-1 f 
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Eftersom en detektion av partiklar i ELPI är baserad på avläsning av laddningen av partiklar, 

beror mättningens noggrannhet på noggrannheten av en elektrometer.50 

Effektivitetskurvan för ett steg i ELPI har en S-form. Detta beror på att några av de större 

partiklarna hamnar på de nedre plattorna på grund av studsningen. Samtidigt med detta 

föranleder diffusionen att en del av de mindre partiklarna hamnar på de översta plattorna. 

Detta innebär att effektivitetskurvan i praktiken inte blir stegfunktion.51 Figur 11 illustrerar en 

effektivitetskurva för ett steg i impactorn. 

52 

Figur 11 - En effektivitetsfunktion för ett steg i impactorn (ELPI) 

 

I enlighet med ovanbeskrivna processen kan det konstateras att två typer av förluster är 

aktuella. För att närma sig den ideella kurvan behövs en reducering av partikelstudsning och 

minskning av diffusionen av de små partiklarna. Den första förlusten kan minskas med hjälp 

av smörjning av samlingsplattor. Den andra förlusten är redan beaktad i ELPI beräkningar.53  

Som viktiga fördelar med denna metod kan följande nämnas: 
                                                 

50 ELPI User Manual ver 4.0, s A-10 
51 A a, s A-2 
52 A st 
53 ELPI User Manual ver 4.0, s A-2 



24 

 

 alla partiklar i omfånget från 7 nm till 10 µm kan mätas, 

 mätningarna kan genomföras i realtid, 

 möjligheten till beräkning av koncentrationen på partiklar, 

 storleksfördelningen av partiklar sker i realtid, samt 

 möjligheten till korrigering av mätningar i efterhand.54 

Fast ELPI kan användas för kvalitativt analys av provet är utrustningen mer anpassad för 

kvantitativa mätningar, det vill säga antalet av partiklar. En till nackdel är att impactorn i 

ELPI är känslig för nedsmutsning vilket gör att mätningen bara kan ske i en begränsad tid. 55 

Slutligen måste hänsyn tas till temperaturen och tryck i provet då koncentrationen av partiklar 

kan förändras vid ändring av dessa faktorer.56 

 

4.3.2 ELPIVI ver 4.0 

ELPIVI ver 4.0 är ett datorprogram från tillverkaren som följer med instrumentet för att 

kontrollera och övervaka ELPI mätningar. Detta genomförs via en serieport av en dator. En 

viktig egenskap med programmet är möjligheten att övervaka två ELPI instrument samtidigt. 

Programmet visar resultatet av mätningarna grafiskt och en datafil kan sparas. Det grafiska 

resultatet kan såväl visas i realtid som först sparas och sedan spelas om i efterhand.57 

Figur 12 illustrerar gränssnittet av ELPIVI ver 4.0. Under pågående mätningen består 

gränssnittet av fyra huvuddelar, nämligen: 

1. ELPI styrning 

2. ELPI status 

3. Historik 

4. Grafiska resultat 

                                                 

54 A a, s A-2 ff 
55 A a, s A-6 
56 A a, s A-11 
57 ELPIVI Software Manual ver 4.11, s 1 ff 
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58 

Figur 12 - ELPIVI ver 4.0 gränssnitt. 1. ELPI styrning, 2. ELPI status, 3. Historik, 4. Grafiska resultat 

 

4.4 Fourier Transform Infraröd Spektroskopi (FTIR) 

Principen för Fourier Transform Infrared Spektroskopi (FTIR) är baserad på infrarött (IR) ljus 

som sänds genom provet med olika våglängder och sedan transmitteras till en detektor. En del 

av IR-ljus absorberas i atombindningar. Varje material har sin egen specifik mängd av 

absorberad ljus vid olika våglängder. För att identifiera materialet är det nödvändigt att 

genomföra en analys. Resultaten av denna analys blir ett så kallat IR-spektrum som jämförs 

med ett antal standardspektra. Efter detta kan man identifiera materialet. Koncentrationen av 

                                                 

58 ELPIVI Software Manual ver 4.11, s 35 

1

2
3

4 
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ett visst material i provet kan erhållas fram genom att mäta arean under kurvan eller höjden av 

topparna i IR-spektrum.59 

Det finns ett antal viktiga fördelar med denna metod, nämligen att: 

 metoden passar för att genomföra en analys av de alla tre materialtillstånd: gas, vätska 

och fasta material, 

 en relativ liten mängd av prov är tillräckligt för att genomföra analysen, 

 många av organiska material kan identifieras, exempelvis polymerer och plaster,  

  det finns ett antal databaser vilka förenklar identifiering av material, samt 

 koncentrationen av ett visst ämne i materialet kan bestämmas.60 

En huvudnackdel med FTIR kan vara att utrustningen är dyr och att känsligheten är sämre 

jämfört med FID eller MS.61 

 

4.5 Gravimetrisk analys 

”Gravimetrisk analys är en metod för kvantitativ kemisk analys som bygger på noggrann 

vägning.”62 I praktiken använder man ett filter som filtrerar bort aerosolen ifrån flödet och 

sedan samlar den på sin yta. Den samlade aerosolen vägs och analyseras.63 Tabell 2 nedan 

sammanfattar olika filter som används på Scania CV AB för att gravimetriskt analysera 

avgaspartiklar. 

Tabell 2 – Filtertyper som används vid insamling av avgaspartiklar 
64

 

Typ Glasfiber Teflonbelagd glasfiber Teflon 
Fabrikat t.ex. Whatman t.ex. Pall t.ex. Pall 
Modell t.ex. GF/A t.ex. Emfab TX40 t.ex. Teflo 

                                                 

59 www.ifp.se, sökord  - FTIR,  Basic theory Materialanalys_FTIR.pdf, s 2,  2011-10-13 
60 A st 
61 Walton N. J, Brown D. E.: Chemicals from plants: perspectives on plant secondary products, s 167 
62 Nationalencyklopedin, gravimetrisk analys 
63 Drexel A.: teknisk rapport, DM 2005/260, s 4 
64 Svensson L.: Insamling och analys av avgaspartiklar, s 1  
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HC-analys X X X 
Låg HC-bakgrund   X 
Jon-analys i 
vattenlösning 

X X X 

Termogravimetri X   
Kemisk 
grundämnesanalys 

  X 

 

Fördelar med en sådan metod kan vara följande: 

 metoden är relativt enkelt att applicera,  

 det behövs ingen speciell utrusning,  

 metoden kan appliceras direkt i en arbetsmiljö,65 samt 

 marknaden erbjuder en mängd av filter som kan appliceras beroende på önskemål.66 

Å andra sidan är metoden ganska tidskrävande och filter som samlar aerosolen är i de flesta 

fallen beroende av temperaturen. Resultaten till följd av denna metod kan inte fås i realtid. 

Detta är en till bekräftelse på att metoden är mycket mer tidskrävande jämfört med de andra 

metoderna.67 

 

4.6 Masspektrometri (MS) 

Masspektrometri (MS) principen kan fördelas i tre steg. Första steget kännetecknas av att 

joner genereras utifrån organiska eller oorganiska ämnen till exempel genom att förbränna 

provet. I det andra steget förekommer en fördelning av joner utifrån förhållandet av deras 

massa och laddning. Slutligen, i det tredje steget, detekteras joner både kvalitativt och 

kvantitativt. Detta innebär att det finns en möjlighet att inte bara förklara mängden av joner 

utan också deras laddning, vilket i sin tur medför en bra möjlighet att identifiera materialet 

                                                 

65 Drexel A.: teknisk rapport, DM 2005/260, s 4 
66 Svensson L.: Insamling och analys av avgaspartiklar, s 1 
67 Drexel A.: teknisk rapport, DM 2005/260, s 4 
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och även dennes mängd. 68 I kombination med gaskromatograf kan systemet identifiera och 

bestämma antalet olika komponenter samtidigt som mängden av en viss komponent i ett prov. 

Dessutom kan den kemiska strukturen av en viss komponent bestämmas.69 Som resultat av en 

mätning med hjälp av denna metod får man något som kallas för masspektra. Masspektra är 

en graf som visar distributionen av joner beroende på deras förhållande mellan massa och 

laddning .70 

Fördelen med denna metod är att: 

 metoden är anpassad både för kvantitativa och kvalitativa mätningar, 

 metoden är relativt snabb, 

 metoden kan anpassas även på ganska små provmängder, 

 det finns en möjlighet att analysera några föreningar samtidigt, samt 

 det finns ett stort antal databaser med referensspektra.71 

De största nackdelarna med MS är att utrustningen är relativt komplext och är oftast mycket 

dyr.72 

 

4.7 Tidigare forskning på Scania 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning på Scania att kartläggas och några av de viktiga 

rapporterna inom olje- och partikelöverdragsområde presenteras. Varje rapport som är av 

intresse för detta arbete kommer att sammanfattas, bland annat vad gäller bakgrund, analys, 

slutsatser och rekommendationer. Namnet på varje avsnitt motsvarar namnet på respektive 

rapport. 

 

                                                 

68 Gross, J.H: Mass Spectrometry: a textbook, s 6 
69 McMaster, M.C: GC/MS: a practical user’s guide, s 5 
70 Walton N. J, Brown D. E.: Chemicals from plants: perspectives on plant secondary products, s 168 
71 A a, s 160 
72 A st 



29 

 

4.7.1 Oil carry over measurements on the brake compressor 

Både en snabb (Cambustion HFR 400) och en långsam (Horiba) FID hade testats av 

Alexander Drexel (teknisk rapport DM 2005/260) i samband med problemet av oljeöverdrag. 

Då den långsamma FID har en responstid upp till 50 sekunder visade resultaten att det är 

omöjligt att använda utrustningen för att mäta på en kompressor som går i cykler. Dessutom 

visade det sig att provledningen inte gick att värma mer än 190 °C, vilket var nödvändigt för 

att förebygga kondensation av motoroljan. Dessutom var det svårt att säga i vilken 

utsträckning mätningarna påverkades av motoroljans förångningsgrad. Mätningarna med 

Horiba FID gav inte några godtagbara resultat på grund av avsaknad erfarenhet. Slutsatsen 

med detta arbete var att metoden behövdes utvecklas vidare i syfte att få den mer pålitlig. En 

av rekommendationer för framtida forskning var att försöka samarbeta med FID och 

kompressortillverkarna. 73  

Det är viktigt att påpeka att Drexel i sin rapport rekommenderar att ELPI utrustning kan vara 

till hjälp för kartläggning av storleksdistribution av oljepartiklar, vilket medför att problemet 

av oljeöverdraget kan lösas. 74  Denna information är av särskilt vikt för valet av utrustning för 

att genomföra den praktiska delen av detta examensarbete.  

 

4.7.2 Oil carry over test in compressor rig 

Effektiviteten och hålbarheten av två torkpatroner, 5800 och 7729, testades av Tomas 

Björnelund i kompressorriggen (teknisk rapport 7004177) som var byggd för att motsvara ett 

tryckluftssystem av en 4x2 lastbil. Testen har pågått i 192 timmar vid 1500 rpm och 60 % 

duty-cycle. En del av flödet som matades av kompressor hade riktats genom en 

PallflexTX40HI20 filter. Uppgiften med filtren var att fånga aerosolen.75 

                                                 

73 Drexel A.: teknisk rapport, DM 2005/260, s 30 
74 A a, s 31 
75 Björnelund T.: teknisk rapport, 7004177, s 12 
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Mätningens resultat visade att den största delen av kontaminationen som fångades av filtren 

var kolväten och att torkpatronen 7729 släppte 54 % mer partiklar än 5800. Utifrån resultaten 

som presenterades i rapporten konstaterades att metoden var mycket tidskrävande och var 

beroende av tillståndet på kompressor. Det nämndes också att andelen av den fångade 

aerosolen i Pallflex filter var okänt. Det rekommenderades i rapporten att utveckla någon 

bättre metod för mätningen av oljeöverdrag.76 

 

4.7.3 Bestämning av oljeindex 

Oljeöverdragsprovet har genomförts av Tomas Björnelund (teknisk rapport 7008833). Testen 

gick ut på att en del av tryckluften som genererades av kompressor har passerat en 30 l tank 

som var fyllt till hälften med vatten, vilket ledde till att oljan fångades upp. Testen har pågått i 

192 timmar och därefter har provet analyserats av SP77. Resultaten av testen har visat att det 

är möjligt att mäta på oljeöverdrag med denna metod, dock finns en risk att en del av oljan 

fastnar på vattentankens väggar vilket leder till att delar av oljan inte kan registreras. 

Resultaten av SP analys har visat att 6.4 mg/L av olja fanns i vattenprovkärl.78 

 

4.7.4 Koksanalys från APS 

Kokspartiklarna som har misstänkts skada funktionen av APS analyserades av Christopher 

Nilsson (teknisk rapport 7004049). Misstankar grundades på att det var olja, damm eller 

fettet, vilka användes i APS, bidrog till bildandet av koks. Vid analysen har Nilsson använt 

FTIR utrustningen. Denna utrustning har valts med avseende på kemiskt innehåll. Kokset från 

7 olika fordon har analyserats. Fem av de fordonen var från Singapore och resten från Israel. 

Ingen särskilt skillnad i det kemiska innehållet av kokspartiklarna hade påvisats. Resultaten 

                                                 

76 A st 
77 SP är en förkortning av Science Partner. SP är ett internationellt forskningsinstitut, www.sp.se, 2011-10-16 
78 Björnelund T.: teknisk rapport, 7008833, s 1 
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visade även att innehållet sannolikt var motoroljan och att kokspartiklarna inte bestod av fettet 

som används i APS.79 

Det rekommenderades i den ovannämnda rapporten att minska mängden av det bildade kokset 

genom att minska temperaturen i kompressorn eller att använda en tvåstegskompression.80 

 

4.7.5 Oljeöverdragsprov på motorn i bil 

Oljeöverdragsprovet genomfördes av Rune Widlund (teknisk rapport 7003665). Widlund har 

valt att genomföra sin analys med hjälp av en gravimetrisk metod. Syftet med arbetet var att 

undersöka om 720 kompressorns vevhus och stöder mot motorblocket påverkade 

kompressorcylindrarnas rundhet och därmed också oljeöverdraget. En bil kördes två gånger 

en 600 km lång sträcka med var sin duty-cycle på kompressorn. Första gången inställdes duty-

cycle till 8 % och andra gången till 54 %. Efter varje gång uppmättes oljeöverdraget med 

filtermetoden (gravimetriskt).81  

Resultaten har visat att oljevikten i första provet var 0.21 gram och i andra provet 0.31 gram. 

Det konstaterades att inget acceptanskriterium för oljeöverdraget var fastställt, men ett värde 

under 0.5 gram efter 600 km ansågs vara acceptabelt.82 

 

4.7.6 Oljeöverdragsprov på bromskompressorn med bränsleutspädning 

av motoroljan 

Det finns risk att bränsleutspädningen av motoroljan ger upphov till ökat oljeöverdrag från 

bromskompressorn. Av denna anledning har Rune Widlund genomfört ett oljeöverdragsprov 

(teknisk rapport 7006058)där han har undersökt hur inblandningen av bränsle i motoroljan 

                                                 

79 Christopher N.: teknisk rapport,  7004049, s 12 
80 A st 
81 Widlund R.: teknisk rapport,  7003665, s 2 
82 Widlund R.: teknisk rapport,  7003665, s 6 
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påverkar oljeöverdraget. Provmetoden gick ut på att ett oljefilter var kopplat till luftutgången 

på kompressorn på en bil som kördes 600 km med 90 km/h. Motoroljan blandades med 0 %, 5 

%, 10 %, 15 % samt 20 % diesel.  Oljefiltret vägdes före och efter varje mätning. Därefter 

bestämdes vikten av den överdragna oljan.83 

Resultaten har visat att oljeöverdraget ökade med bränsleinblandningen upp till 10 %, sedan 

minskade vikten på oljefiltret, vilket troligen berodde på att dieseln löste upp de tidigare 

uppsamlade oljepartiklarna.84   

 

4.7.7 Filter efter kompressor släpper igenom föroreningar som misstänks 

skada tätningar nedströms 

Lars Svensson har genomfört en analys (teknisk rapport 7003812) av föroreningar som 

kompressorn släppte ifrån sig. Det finns även två andra liknande analyser av Lars Svensson, 

se teknisk rapport 7003595 respektive 7004078. Anledningen till analysen var misstankar om 

att föroreningar från kompressorn orsakar formförändringar på tätningar som sitter i 

bromssystemet. Det var även av intresse att veta vad kompressorn släppte ifrån sig för att 

bättre kunna förstå hur tätningarna påverkades. Metoden gick ut på att insamla föroreningar i 

ett filter nedströms en kompressor i en kompressorrig som efterliknade installationen i en bil. 

Filtret var av samma typ som användes för insamling av motoravgaser, PallflexTX40Hl20. En 

fjärdedel av provet löstes i 2 ml cyklohexan och sedan preparerades i ett ultraljudsbad i        

30 min vid 60 grader Celsius. Därefter analyserades provet med GC-MS.85 

Resultaten visade att provet hade bestått huvudsakligen av motoroljan och fyra andra ämnen, 

nämligen Benzenesulfonamide N-butyl, Dibutyl phthalate, Hexanedioic acid bis(2-ethylhexyl) 

                                                 

83 Widlund R.: teknisk rapport, 7006058, s 2 
84 A a, s 3 
85 Svensson L.: teknisk rapport 7003812, s 3 
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ester samt Bis(2-ethylhexyl) phthalate.86 Vid senare analysen minskade mängden av DEHP 

Bis(2-ethylhexyl).87 

Det rekommenderades att använda en begagnad motorolja, höja temperaturen samt att ta bort 

vissa plastkomponenter för att provet kunde efterlikna ett verkligt fordon.88 

 

  

                                                 

86 A a, s 4 ff 
87 Svensson L.: teknisk rapport 7004078, s 6 
88 Svensson L.: teknisk rapport 7003812, s 7 
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Experiment 

5 Val av mätmetod och mätutrustning 

5.1 Inledning 

I detta kapitel ska den valda metoden presenteras. Det ska även ges motivering för valet av 

denna metod.  

 

5.2 Krav på den valda metoden 

 Metoden ska vara anpassad för mätningen av partikel- och oljeöverdrag från 

kompressorn 

 Metoden ska ge pålitliga resultat 

 Metoden ska vara tillräcklig snabb 

 Metoden kan appliceras på en lastbil för mätningar i verkligheten 

 Mätningarna kan snabbt återupprepas  

 

5.3 Den valda metoden  

ELPI utrustningen används som huvudkomponent i provmetoden som utvecklas i detta arbete. 

Metoden går ut på att de föroreningarna som finns i tryckluften i form av partiklar detekteras 

av ELPI upp- och nedströms APS. Detta åstadkoms genom att ett delflöde tas ut direkt före 

och direkt efter APS och förs igenom ELPI. Med hjälp av två ventiler bestäms vilket flöde 

som förs igenom ELPI. Därefter detekteras alla partiklar som har storleken från 7 nm till och 

med 10 µm. Detta gäller även vätskepartiklar som finns i trycklyften. Resultaten presenteras i 

realtid i ELPIVI programmet och/eller kan sparas i en datafil för noggrannare analys. 

Resultaten innehåller bland annat storleksfördelningen av partiklar och koncentrationen av 

partiklar per cm3. Jämförelsen mellan de två mätpunkterna hjälper att bestämma den totala 

filtreringseffektiviteten av APS filter. 
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5.4 Motiv för val av metoden  

Det finns flera anledningar till varför man har valt metoden där rekommendationer från 

tidigare forskning har varit av stor betydelse. Rapporten DM 2005/260 Av Alexander Drexel 

ligger till grund för valet av provmetoden. En annan anledning är att resultaten kan fås relativt 

snabbt, nästan i realtid och att utrustningen finns tillgänglig på Scania. Det finns flera stycken 

ELPI på Scania, vilket ger möjligheten för vidare utveckling av metoden nämligen genom 

inkoppling av flera ELPI samtidigt, detta för att kunna analysera flera mätpunkter i samma 

ögonblick. Metoden kan relativt enkelt appliceras på en lastbil för att kunna få resultaten i en 

verklig arbetsmiljö. En till anledning är att utsläppet från kompressorn är relativt känd från 

tidigare forskning, vilket medför att ingen identifiering av de ingående ämnen behövs, vilket i 

sin tur gör det lämplig att använda sig av en kvantitativ analys som åstadkoms med hjälp av 

ELPI. Sist men inte minst, anledningen till valet av denna provmetod är att det inte är kostsam 

att genomföra återupprepande mätningar, det vill säga att nästan inget förbrukningsmaterial 

behövs. 
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6 Utvärdering av metoden 

6.1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs hur prövningen av den valda metoden har genomförts. Den 

nödvändiga utrustningen samt ett kopplingsschema ges i detta kapitel. Dessutom presenteras 

en detaljerad beskrivning av de olika proven som genomfördes. Alla dessa prov genomfördes 

i kompressorriggen som fanns i riggrum RTC. 

 

6.2 Applicering av metoden 

Metoden applicerades på en kompressorrig som är byggd för att efterlikna en 4x2 lastbils 

tryckluftssystem. Ett detaljerat kopplingsschema visas i avsnitt 6.4. Figur 13 illustrerar en bild 

på kompressorriggen i riggrum RTC. 

 

Figur 13 – Kompressorrigg i riggrum RTC  



37 

 

För att åstadkomma mätningen tas ett delflöde ut upp- och nedströms APS. För att få ett 

representativt flöde och undvika separeringseffekter har två stycken Y-kopplingar 

introducerats för respektive upp- och nedströms APS ledning. En bild på hur Y-kopplingar ser 

ut visas i Figur 14 nedan. 

 

Figur 14 - Y-kopplingar upp- och nedströms APS. Den röda pilen anger flödes riktning. 

En ventil sitter på varje delflöde, vilket möjliggör mätningen på olje- och partikelöverdrag 

både upp- och nedströms APS. ELPI som är byggd av Dekati har bara en kanal, vilket gör det 

omöjligt att mäta på båda mätpunkterna samtidigt i ett och samma instrument. Trots detta kan 

man med hjälp av ventilerna skifta mätpunkten i en önskad tidpunkt, det vill säga man kan 

välja antingen upp- eller nedströms APS mätning.  
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Figur 15 – Kopplingen som hjälper till att få ett konstant flöde uppströms ELPI. På bilden ser man en 

tryckbegränsningsventil, en strypning, en temperaturgivare, två stycken tryckgivare samt en värmeslang som kopplas 

till ELPI. 

Det uttagna delflödet förs igenom en tryckbegränsningsventil, (se Figur 15 ovan) som är 

inställd på 8.2 Bar, och en 0.8 mm strypning som släpper ut maximalt 47 lpm. På delflödet 

som tas ut uppströms APS sitter även en 15 l tank. En sådan koppling möjliggör att få ett 

konstant flöde för en viss tid även när kompressorn är i vila och ventil 2 är stängd. En 

vakuumpump är inkopplad med hjälp av en värmeslang precis efter strypningen och tar ut    

10 lpm som förs igenom ELPI. Värmeslangen är avsedd för att undvika kondens och för att 

nanopartiklar inte ska bildas genom nucleation89 från gasfas. Förluster av partiklar genom 

termofores90 minskas också med en uppvärmd slang. Slangen ska uppvärmas till samma 

temperatur som man har vid provtagningspunkten. Då temperaturen vid APS ingång varierar 

mellan 47-51 °C, vilket visas senare i avsnitt 6.5.3, är värmeslangens temperatur inställt på  

50 °C. Resten av flödet förs till en insamlingstank som är kopplad till ett grovfilter och sedan 

ut till atmosfären.  

Resultaten fås i realtid i form av grafer som anger bland annat storleksfördelningen och det 

totala antalet partiklar per cm3. För mer detaljerad analys sparas resultaten i en datafil och 
                                                 

89 Nucleation (kärnbildning) - bildning av startpunkter för kristallisation. Nationalencyklopedin, kärnbildning 
90 Thermophoresis (termofores) is a particle movement caused by the thermal differences on two sides of the 
particle; Louis, T: Nanotechnology: Basic Calculations for engineers and scientists, s 193 
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sedan analyseras i Excelarket (Measurement info sheet for ELPIVI 4.0 data) som medföljer 

ELPI. Med hjälp av Excelarket kan man bland annat få ut storleksfördelningen av partiklar i 

en viss tidsintervall eller få ut det totala antalet partiklar av en viss storlek. Även 

koncentrationen av olje- och partikelöverdraget kan bestämmas i Excelarket med hjälp av 

densiteten av partiklarna.  

Ett varvtal av kompressorn styrs i en manöverpanel utanför kompressorriggen. Programmable 

logic controller (PLC) är inkopplad och styr kompressorns duty-cycle. Detta åstadkoms 

genom att PLC öppnar en magnetventil en viss tid efter APS har slagit av kompressorn. PLC 

programmet 91  kan hittas i Bilaga 2. En Ipetronik mätsystem är inkopplad för att logga 

temperaturen, flöde och tryck samt tryckomkopplarens tillstånd. Temperatur- och 

tryckgivarna är satta i de viktiga mätpunkterna. Variabelnamn av de olika givarna som är 

inprogrammerade i Ipetronik mätsystemet anges med röd text i parantes i kopplingsschemat. 

 

6.3 Utrustning 

Utrustningen som användes vid metodprövningen:  

Kompressor (Knorr 600cc, LK4841, 1796663), Manometer (311440152), APS (1897631), 

Tryckomkoplare, Tryckbegränsningsventil (1914109), Strypning 0.8 mm, Strypning 3 mm, 

ELPI, ELPI-dator, Relä (7732, 1313871), Trycktankar (3st. 30L, 1st. 15L), Magnetventil 

(1536304), Säkerhetsventil (2 st. 19Bar), Ventil (3st), Insamlingstank, Kylslinga, Plaströr, 

Ipetronik rack (nr1), Backventil (2306, 4340140000), Filter (7729, 5800) 

För övrig utrustning se Bilaga 1.  

 

  
                                                 

91 PLC programmet har skrivits av Tomas Björnelund, teknisk rapport 7004177. 
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6.4 Kopplingsschema 

 

Figur 16 - Kopplingsschema 
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6.5 Prov 

6.5.1 Antalet spädsteg 

En förstudie genomfördes för att bestämma antalet spädsteg uppströms ELPI som behövdes 

för att inte smutsa ned impactorn om koncentrationen av partiklar skulle vara för hög. I början 

var två stycken spädsteg kopplade uppströms ELPI. Varje spädsteg spädde tryckluften med 

ren luft, vilket ledde till att kontaminationsgraden av tryckluften minskade successivt efter 

varje spädsteg.  

Systemet var kopplat i enlighet med ett kopplingsschema i avsnitt 6.4. Kompressorn var 

inställd på 1500 rpm och 50 % duty-cycle och kördes en timme innan mätningen. Detta för att 

kompressorn skulle värmas upp och nå sitt arbetstillstånd. Därefter loggades fem 

kompressorcyklar i en datafil som sedan analyserades i Excelarket. Temperaturen på 

värmeslangen var inställt på 50 °C. APS filter 7729 användes. 

Först mättes olje- och partikelöverdrag efter APS, det vill säga ventil 1 var stängd. Resultaten 

visade att elektrometernivåerna låg hela tiden på en brusnivå, vilket orsakades av att 

koncentrationen av partiklar i tryckluften låg under detektionsgränsen. Figur 17 illustrerar 

koncentrationen av partiklar för upp- respektive nedströms APS mätningen med två spädsteg. 

Figur 17 – Koncentration av partiklar vid två spädsteg upp- respektive nedströms APS. Koncentrationen av partiklar 

i de båda graferna ligger på en brus nivå. 
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Därefter mättes olje- och partikelöverdrag uppströms APS, det vill säga ventil 2 var stängd. 

Resultaten blev densamma. Figur 18 nedan illustrerar koncentrationen av partiklar för upp- 

respektive nedströms APS mätningen med ett spädsteg. 

Figur 18 – Koncentration av partiklar vid ett spädsteg upp- respektive nedströms APS. Koncentrationen av partiklar 

i de båda graferna ligger på en brus nivå. 

Mätningen upprepades för ett inkopplat spädsteg. Elektrometernivåerna hade ökat något, men 

låg fortfarande på en brusnivå.  

Då mätningen upprepades en gång till med inga inkopplade spädsteg uppströms ELPI började 

elektrometernivåerna att stiga över detektionsgränsen. Man märkte ett tydligt mönster av 

kompressorcykler och att antalet partiklar ökade när kompressorn var i drift och minskade när 

den var av. Responstiden uppskattades till ungefär 6-7 sekunder.  

 

6.5.2 Rumsluft 

En till förstudie genomfördes för att få överblick på kvaliteten på luften som finns i 

kompressorriggen. Detta behövdes för att få en referensnivå av luften som intas av 

kompressorn. Koncentrationen av partiklar i luften i kompressorriggen uppmättes med hjälp 

av ELPI i en minut. Datafilen analyserades sedan i Excelarket. 

Figur 19 nedan illustrerar koncentrationen och storleksfördelningen av partiklar i rumsluft 

som fanns i kompressorriggen i riggrum RTC. 
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Figur 19 - Koncentration och storleksfördelning av partiklar i rumsluft i riggrummet. Den vänstra grafen anger 

koncentrationen av partiklar i luften, medan den högra grafen anger storleksfördelningen av samma partiklar. 

En genomsnittlig koncentration över ett intervall på en minut bestämdes i Excelarket till 5608 

[1/cm3]. 

 

6.5.3 Kompressor från vila till steady-state 

Testet ”Kompressor från vila till steady-state” genomfördes för att dels undersöka tiden innan 

kompressorn når steady-state och dels för att kartlägga trycket och temperaturen i 

mätpunkterna. Provet upprepades två gånger. Först mättes partikelöverdraget uppströms APS, 

ventil 2 var stängd, och sedan nedströms APS då ventil 1 var stängd. Detta gjordes för att 

påvisa att ingen större skillnad fanns i tryck och temperatur mellan de två mätpunkterna. 

Kompressorn sattes i drift från vila och var igång tills koncentrationen av partiklarna nådde 

steady-state, vilket kunde övervakas i ELPIVI programmet. Systemet var kopplat i enlighet 

med kopplingsschemat i avsnitt 6.4. Kompressorn var inställt på 1500 rpm och 50 % duty-

cycle. Mätningen av ELPI loggades i en datafil som sedan analyserades i Excelarket. Trycket, 

temperaturen och flöde loggades av Ipetronik mätsystem i de olika mätpunkterna och 

analyserades sedan i Diadem. Temperaturen av värmeslangen var inställt på 50 °C. APS filter 

7729 användes. Figur 20 och Figur 21 nedan illustrerar temperatur- och tryckdiagram av den 

genomförda mätningen.  
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Figur 20 - Temperatur och tryck, uppströms APS. Grafen visar hur tryck och temperatur ändras under uppströms 

APS mätning.  
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Figur 21 - Temperatur och tryck, nedströms APS. Grafen visar hur tryck och temperatur ändras under nedströms 

APS mätning. 

I enlighet med Figur 20 och Figur 21 nåddes steady-state för både upp- och nedströms APS 

efter ungefär 3000 sekunder, vilket motsvarar 50 minuter. Tryck- och temperaturgivarnas 

maximal- respektive minimalvärde under steady-state presenteras i Tabell 3 nedan.  

Tabell 3 - Temperatur- och tryckgivarnas värden för upp- och nedströms APS. Medeltemperaturen ges i parantes. 

 Uppströms APS Nedströms APS 

Compressor_outlet_temp [°C] 148 – 175    (161.5) 152 – 177     (164.5) 

water_cool_inlet_temp [°C] 84 86 

water_cool_outlet_temp [°C] 87- 89          (88) 89 – 91         (90) 

APS_inlet_temp [°C] 47 – 51        (49) 47 -51           (49) 

ELPI_temp [°C] 24 23 

Ambient_temp [°C] 22 22 

PressTanks [Bar] 10.8 - 12.4 10.8 - 12.4 

Limiter_Out [Bar] 8.2 - 8.4 8.2 - 8.4 

Strypning_out [Bar] 0 0 

Limiter_In [Bar] 11.2 - 12.6 10.9 - 12.4 
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Temperaturen av tryckluften efter kompressorn är något högre i nedströms APS mätningen än 

i uppströms APS mätningen. Detta kan bero på att temperaturen av kylvätskan som kommer 

in i systemet också är något högre för nedströms APS mätningen än för uppströms APS 

mätningen. Limiter_In givaren har lägre värden i nedströms APS mätningen, vilket beror på 

tryckfallet över APS. 

Koncentrationen av partiklar för upp- och nedströms APS mätningen presenteras i Figur 22 

respektive Figur 23 nedan. 

 

Figur 22 - Antal partiklar per cm3 vs tid, uppströms APS. Grafen visar hur koncentrationen av partiklar ändras 

under uppströms APS mätningen. Man märker att koncentrationen av partiklar börjar stiga vid ungefär 14:22. 

 

Figur 23 - Antal partiklar per cm3 vs tid, nedströms APS. Grafen visar hur koncentrationen av partiklar ändras 

under nedströms APS mätningen. Man märker att koncentrationen av partiklar börjar stiga vid ungefär 09:38. 
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Det kan konstateras att steady-state för partikelöverdraget såväl uppströms APS mätning som 

nedströms APS mätning inträffade ungefär 47 minuter efter att mätnigen påbörjades. 

Koncentrationsstigningen för båda mätningar kunde detekteras efter ungefär 20 minuter efter 

att mätningen påbörjades. Tabell 4 nedan visar maximal respektive minimal temperatur i de 

olika mätpunkterna vid 20 minuter efter start. Medeltemperaturen ges i parantes. 

Tabell 4 - Temperaturerna då koncentrationen börjar stiga (20 minuter efter mätningen påbörjades) 

 Uppströms APS Nedströms APS 

Compressor_outlet_temp [°C] 127-153      (140) 139-161     (150) 

water_cool_inlet_temp [°C] 64 71 

water_cool_outlet_temp [°C] 66-68   (67) 74-76   (75) 

APS_inlet_temp [°C] 40-44   (42) 42-45   (43.5) 

ELPI_temp [°C] 18 17 

Ambient_temp [°C] 19 19 

Det kan konstateras att partikelkoncentrationen börjar stiga när temperaturen på flödet som 

kommer ut från kompressorn når 127-153ᵒC (medeltemperaturen är 140ᵒC)  uppströms APS 

och 139-161ᵒC (medeltemperaturen är 150ᵒC) nedströms APS.   

 

6.5.4 Olje- och partikelöverdrag vid steady-state 

Partikelöverdrag vid steady-state testet är avsedd för att kartlägga partikelkoncentrationen 

som ges i [1/cm3] för två olika mätningspunkter, nämligen upp- och nedströms APS vid 

samma tryck och samma temperaturförhållanden. Detta medför att filtreringseffektiviteten av 

APS torkpatron kan bestämmas samt en verkningsgrad av de olika steg i impactorn och den 

totala verkningsgraden kan beräknas. Testet är också avsett för att kartlägga 

storleksfördelningen av partiklar som finns i tryckluften.  

Kompressorn var inställt på 1500 rpm och 50 % duty-cycle och startades 90 minuter innan 

provet, detta för att nå steady-state. Därefter uppmättes olje- och partikelöverdraget uppströms 

APS, det vill säga ventil 2 var stängd. Ett femton minuters intervall valdes i Excelarket för 

mer detaljerad analys. Intervallet valdes med hänsyn till en variation av koncentrationstoppar i 
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koncentrations diagram. Detta för att få överblick på variationen av koncentrationen även vid 

steady-state.  Figur 24 illustrerar koncentrationen av partiklar vid steady-state för uppströms 

APS mätning.  

 

Figur 24 - Antal partiklar per cm3 vs tid vid steady-state, uppströms APS 

Storleksfördelningen av partiklar i det ovannämnda intervallet, nämligen ett femton minuters 

intervall, presenteras i Figur 25. Figuren ger överblick på antalet partiklar som träffar varje 

steg i impactorn. Antalet anges i dNdlog Dp92.  

                                                 

92 Termen dNdlog Dp  används ofta av aerosolforskare. Konkret betyder dNdlog Dp det att man dividerat antal 
partiklar (N) med bredden på stapeln i ett log diagram. De staplar (och kurvor) man ser med detta på y-axeln i ett 
logaritmiskt diagram skall man tolka så att arean under alla staplarna (eller kurvan) ger totalt antal partiklar. 
Peter Ahlvik, ExIS AB. 
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Figur 25 - Storleksfördelningen av partiklar uppströms APS 

Samma förlopp användes vid uppmätningen av partikelöverdraget nedströms APS (Ventil 1 

var stängd). Kompressorn var inställt på 1500 rpm och 50 % duty-cycle. APS filter 7729 

användes. Resultaten presenteras i Figur 26 och Figur 27 nedan. 

 

Figur 26 - Antal partiklar per cm3 vs tid vid steady-state, nedströms APS 
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Figur 27 - Storleksfördelningen av partiklar nedströms APS, Filter 7729 

Tabell 5 nedan illustrerar antal partiklar [1/cm3 dNdlog Dp] på de olika stegen i impactorn 

och respektive verkningsgrad för både upp- och nedströms APS. Verkningsgraden beräknas 

på formeln: 

 

Där N1 och N2 är antalet partiklar för upp- respektive nedströms APS. 

Tabell 5 - Antal partiklar på de olika stegen i impactorn upp- och nedströms APS, Filter 7729 

Steg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N1 2367316 5684175 1759228 342074 49706 27372 8087 4144 1799 859 322 133 

N2 744963 2307078 885655 206307 27115 12134 3122 1617 678 325 114 41 

η 68.53% 59.41% 49.66% 39.69% 45.45% 55.67% 61.39% 60.98% 62.31% 62.17% 64.60% 69.17% 

Den totala verkningsgraden för APS filter 7729 beräknades utifrån en genomsnittlig 

koncentration av partiklar. Den genomsnittliga koncentrationen av partiklar över ett intervall 

på 15 minuter bestämdes i Excelarket. För uppströms APS mätningen bestämdes 

koncentrationen till 2395499 [1/cm3] och för nedströms APS mätningen till 921235 [1/cm3]. 

Detta gav en verkningsgrad på 61,54 %. 
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Tabell 6 nedan anger variation av tryck och temperatur för båda mätpunkterna. En 

medeltemperatur anges i parantes. Det kan konstateras att skillnaden mellan mätpunkterna är 

minimal vilket innebär att båda proven genomfördes vid ungefär samma förhållanden. Detta 

är viktigt då antalet och storleken av partiklar kan påverkas av provtagningsförhållandena.  

Tabell 6 - Temperatur och tryck för upp- och nedströms APS vid steady-state. Medeltemperaturen anges i parantes. 

 Uppströms APS Nedströms APS 

Compressor_outlet_temp [°C] 148 - 179     (163.5) 152 - 178     (165) 

water_cool_inlet_temp [°C] 89 89 

water_cool_outlet_temp [°C] 92- 96          (94)  90 - 95        (92.5) 

APS_inlet_temp [°C] 49 - 53         (51) 48-52          (50) 

ELPI_temp [°C] 26 24 

Ambient_temp [°C] 24 25 

PressTanks [Bar] 10.8 - 12.4 10.9 - 12.4 

Limiter_Out [Bar] 8.3 - 8.4 8.3 - 8.5 

Limiter_In [Bar] 11.2 - 12.6 10.9 - 12.4 

Strypning_out [Bar] 0 0 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de flesta partiklarna träffar de sista fyra stegen i 

impactorn. Detta innebär att de flesta partiklar som kommer ut från kompressorn och följer 

med tryckluften ligger i intervallet 7 till 99 nm. 

 

6.5.5 Partikelöverdrag med varierande varvtal och duty-cycle 

Totalt har nio test genomförts. Syftet med de testen var att utreda hur partikelöverdraget 

påverkas av varvtalet och duty-cycle. De valda varvtalen är 1000 rpm, 1500 rpm och 2000 

rpm och de valda duty-cycles är 20 %, 30 % och 50 %. Duty-cycle styrdes med PLC. För att 

kunna åstadkomma rätt duty-cycle ändrades K-värde i PLC programmet innan varje prov. 

Tabell av samtliga K-värde som användes i testen anges i bilaga 3. Varje varvtal testades med 

varje angiven duty-cycle. Alla prov uppmättes nedströms APS. Filter 7729 användes i alla 

mätningar. Innan varje mätning kördes kompressorn tills steady-state uppnåddes. Därefter 

uppmättes partikelöverdraget nedströms APS. Tryckluften släpptes ur från systemet efter 
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varje mätning som sparades i en separat datafil och sedan analyserades i Excelarket. 

Koncentrationsdiagram av varje mätning och storleksfördelning av partiklar kan hittas i 

Bilaga 4. Ett fem minuters intervall valdes i varje mätning för mer noggrann analys. 

Temperaturen och trycket loggades av Ipetronik mätsystem. Tabell 7 nedan sammanfattar 

värden av de olika trycken och temperaturer i systemet.  

Tabell 7 - Tryck och temperatur i systemet vid olika varvtal och duty-cycle 

Varvtal [rmp]/Duty-cycle [%] 1000/20 1000/30 1000/50 1500/20 1500/30 1500/50 2000/20 2000/30 2000/50 

Compressor_outlet_temp [°C] 83-149 102-151 128-158 107-171 126-174 152-177 120-185 142-190 167-197 

water_cool_inlet_temp [°C] 81 81 86 87 86 87 85-88 86-88 91 

water_cool_outlet_temp [°C] 81-86 82-86 87-91 87-92 87-93 89-94 87-92 89-93 95-98 

APS_inlet_temp [°C] 27 30 33-37 30-33 36-40 48-51 31-36 41-45 59-63 

ELPI_temp [°C] 23 24 21 23 24 25 21 24 26 

Ambient_temp [°C] 25 26 23 25 26 26 24 25 26 

PressTanks [Bar] 10.8-
12.4 

10.8-
12.4 

10.8-
12.4 

10.8-
12.4 

10.8-
12.4 

10.9-
12.4 

10.8-
12.4 

10.9-
12.4 

10.9-
12.4 

Limiter_In [Bar] 10.8-
12.4 

10.8-
12.4 

10.8-
12.4 

10.8-
12.4 

10.8-
12.4 

10.9-
12.4 

10.8-
12.4 

10.9-
12.4 

10.9-
12.4 

Limiter_Out [Bar] 8.2-8.4 8.2-8.4 8.2-8.4 8.2-8.4 8.2-8.4 8.2-8.4 8.2-8.4 8.2-8.4 8.2-8.4 

Strypning_out [Bar] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabell 8 nedan presenterar ett genomsnittligt antal partiklar [1/cm3] över ett intervall på 5 

minuter vid de olika varvtalen och duty-cycles.  

Tabell 8 – Ett genomsnittligt antal partiklar över ett intervall på 5 minuter vid de olika varvtalen och duty-cycles 

Varvtal 1000 rpm 1500 rpm 2000 rpm 

Duty-
cycle 

20% 30% 50% 20% 30% 50% 20% 30% 50% 

Antal 
partiklar 

[1/cm3] 

177126 170426 369518 1229517 1137362 1079404 1869744 1647498 1918095 

 

För att undersöka påverkan av de olika temperaturer i systemet på koncentrationen av 

partiklar och för att hitta linjärt beroende element genomfördes en korrelationsanalys med 

hjälp av Minitab som är ett statistikprogram. Data från Tabell 7 användes vid analysen. Alla 

varierande temperaturer approximerades med ett medelvärde. Sedan analyserades matrisen i 

Minitab. En output från Minitab presenteras i  

Tabell 9 nedan. 
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Tabell 9 – En output av korrelationsanalysen som genomfördes i Minitab 

                     Koncentration           Varvtal        Duty-cycle 
Varvtal                      0.986
Duty-cycle                   0.035             0.000
water_cool_inlet_temp        0.831             0.763             0.484 
water_cool_outlet_temp       0.811             0.758             0.565 
Compressor_outlet_temp       0.822             0.810             0.576 
APS_inlet_temp               0.618             0.606             0.723 
ELPI_temp                    0.231             0.260             0.378 
Ambient_temp                 0.108             0.137             0.060 
 
                  water_cool_inlet_t.  water_cool_outlet_t.  Compressor_outlet_t.
water_cool_outlet_temp       0.983
Compressor_outlet_temp       0.911             0.957
APS_inlet_temp               0.809             0.898             0.920 
ELPI_temp                    0.304             0.441             0.480 
Ambient_temp                 0.025             0.155             0.206 
 
                    APS_inlet_temp         ELPI_temp
ELPI_temp                    0.700
Ambient_temp                 0.397             0.893
Cell Contents: Pearson correlation

 

 

Tabell 9 visar en korrelationskoefficient 93  mellan de olika elementen. 

Korrelationskoefficienten kan variera mellan +1 och -1, där +1 är en perfekt positiv 

korrelation och -1 är perfekt negativ korrelation och 0 står för inget samband alls.  

Korrelationskoefficienten är 0.986 mellan varvtal och koncentration. Det kan konstateras att 

koncentrationen av partiklar i tryckluften är linjärt beroende av varvtalet samt att 

koncentrationen beror på temperaturen av kylvätska då korrelationskoefficienten ligger på 

0.831 för inlopp av kylvätska och 0.811 för utlopp av kylvätska. Inget linjärt beroende 

hittades för duty-cycle. Anledningen till detta kan vara att för få mätpunkter användes vid 

genomförandet av testet. 

 

                                                 

93 Korrelatonskoefficient - mått på graden av linjärt samband. Korrelation - term för statistiskt beroende 
(samvariation) mellan två storheter.  Nationalencyklopedin, korrelation. 
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6.5.6 Filter 7729 mot 5800 

I detta avsnitt kommer att presenteras ett test som genomfördes för att jämföra två olika APS 

filter, nämligen 7729 och 5800, samt för att verifiera föregående resultat. Det ska även 

beräknas en genomsnittlig verkningsgrad för både 7729 och 5800 filter. 

Kompressorn var inställt på 1500 rpm och 50 % duty-cycle. Först kördes kompressorn tills 

steady-state uppnåddes. Därefter uppmättes partikelöverdraget uppströms APS och sedan två 

gånger nedströms APS. Första gången användes 7729 filter och sedan användes 5800 filter. 

Ett tio minuters intervall valdes i Excelarket för mer noggrann analys. 

Diagrammet som visar partikelkoncentrationen och storleksfördelningen av dessa  partiklar 

för respektive mätning finns i Bilaga 5. En genomsnittlig koncentration av partiklar över ett 

intervall på 10 minuter bestämdes i Excelarket. För uppströms APS mätningen bestämdes 

koncentrationen till 2805006 [1/cm3] och för nedströms APS mätningen till 969359 [1/cm3] 

för 7729 filter och till 16316 [1/cm3] för 5800 filter. Verkningsgraden beräknades då till  

65.44 % för 7729 filter och till 99.42 % för 5800 filter. I enlighet med dessa värden kunde det 

konstateras att 7729 filter är 65.82 % sämre än 5800. Tomas Björnelund har använt en 

gravimetrisk metod i sin forskning och fått att 7729 filter var 54 % sämre än 5800, vilket 

presenterades i teknisk rapport 7004177.  
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Tabell 10 nedan presenterar en genomsnittlig partikelkoncentration över ett intervall på 10 

minuter av 12 olika mätningar. Dessa mätningar genomfördes vid olika tidspunkter. Värdena i 

tabellen 9 är avsedda för beräkningen av den genomsnittliga verkningsgraden av filter 7729 

respektive 5800 baserat på fyra olika värden. 
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Tabell 10 - Partikelkoncentration av 12 olika mätningar 

   Medelvärde

Antal partiklar 
uppströms APS 

[1/cm3] 

2681404 2992056 2834750 2152990 2665300

Antal partiklar 
nedströms APS, 

7729 Filter [1/cm3] 

969359 923436 777253 1133365 950853

Antal partiklar 
nedströms APS, 

5800 Filter [1/cm3] 

16905 46831 24764 28523 29256

η 7729 filter 64.32%

η 5800 filter 98.90%
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7 Slutsatser  

Målet med detta examensarbete var att skapa en provmetod för att bestämma olje- och 

partikelöverdrag från kompressor till tryckluftssystem samt att fastställa acceptanskriterium 

för acceptabelt oljeöverdrag. I syfte att nå detta mål har ett antal metoder och utrustningar 

utvärderats. ELPI valdes som ett centralt element i provmetoden. Efter ett antal förstudier och 

mätningar visade det sig att potentialen av ELPI kunde användas vid studier gällande olje- 

och partikelöverdrag. Koncentrationen av partiklar som kommer ut från kompressorn till det 

pneumatiska systemet kan detekteras av ELPI både upp- och nedströms APS, det vill säga att 

koncentrationen av partiklar ligger inom ELPI:s detektionsgränser. Detta leder till att luftens 

kvalitet kan avgöras i form av partikelkoncentration och storleksfördelning av partiklar både 

upp- och nedströms APS, vilket i sin tur gör att filtreringseffektivitet av APS kan erhållas. 

Dessutom ger ELPI en möjlighet till gravimetrisk analys  som kan vara till hjälp vid 

bestämning av sammansättningen av partiklar.  

ELPIVI programmet visade sig att vara ett hjälpsamt och användarvänligt verktyg och ger 

möjligheten att få ut resultaten direkt under mätningen. Excelarket som följer med ELPI 

användes också i stor omfattning i detta arbete. Dessutom ger Excelarket en perfekt möjlighet 

att analysera data som sparas av ELPI på ett enkelt sätt.  

Under arbetets gång visade det sig att en av de lösningar som kunde vara aktuell för att 

fastställa acceptanskriterium för acceptabelt olje- och partikelöverdrag var att bygga en till 

rigg bestående av hyttnivåventiler. Dock även denna lösning var mycket tidskrävande och 

därmed inte kunde användas. Oavsett detta ges ett antal rekommendationer på hur man kan gå 

till väga, nedan i kapitel 9. 
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8 Kritisk granskning av metoden och genomfört arbete 

Metoden som utvecklats i detta arbete baseras huvudsakligen på en mätningsutrustning, 

nämligen ELPI. Mätnoggrannheten av ELPI beror inte bara på noggrannheten av själva 

instrumentet utan även på provtagningssystemet. Metoden applicerades på ett pneumatiskt 

system som efterliknade 4x2 lastbilssystem och innehöll ett antal trycktankar och ledningar. 

Därmed kan de långa ledningarna orsaka förluster av partiklar vilket sker på grund av 

gravitation och tröghet. Termofores, diffusion och kondensering kan också påverka resultaten. 

Dessutom kan antalet av partiklar i systemet förändras med tryck och temperatur. I och med 

detta är det viktigt att göra mätningar vid samma tryck- och temperaturförhållanden för att 

senare ha en möjlighet att jämföra resultat.     

Impactorn i ELPI är känslig för nedsmutsning. Detta gör att mätningen bara kan ske under en 

begränsad tid. Ifall koncentrationen av partiklar anses vara för högt måste ett eller två 

spädsteg användas.   

ELPI är byggd för en kvantitativ analys, det vill säga att utrustningen är mer anpassad för 

beräkning av antalet partiklar än för analys av sammansättningen av provet. I och med detta 

genomfördes bara kvantitativ analys av provet i detta arbete. Beroende på storleken och 

sammansättnigen kan partiklar vara skadliga i olika grad men sådana effekter ligger utanför 

ramen för detta arbete. 

I arbetet användes bara en ELPI. Detta medför att jämförelser mellan upp- och nedströms 

APS var ungefärliga eftersom man inte mätte på riktigt samma flöde. Lösningen till detta 

problem kan vara två samtidigt inkopplade ELPI. En kopplas då nedströms och den andra 

uppströms APS. 

Antalet mätningar för beräkning av filtreringseffektivitet av APS samt antalet mätningar för 

att hitta linjärt beroende faktorer kunde utökas i syfte att få ett mer statistiskt korrekt värde. 

Man skulle kunna använda flera duty-cycles och varvtalen för detta ändamål. Dessutom kunde 

torkpatroner, som har varit i drift i en viss tid, användas för att kartlägga hur 

filtreringseffektivitet av APS förändras med tiden.  
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Ingen temperaturgivare var installerad i kompressorns kompressionskammare som kunde vara 

till hjälp att kartlägga temperaturen.   
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9 Rekommendationer för fortsatt arbete 

Metoden som utvecklades i detta arbete kan användas för att framställa acceptanskriterium för 

olje- och partikelöverdrag. Det rekommenderas att bygga en rigg av hyttnivåventiler vilka kan 

kopplas in i det pneumatiska systemet som finns i den befintliga kompressorriggen.  

Det har varit känd sedan tidigare att hyttnivåventiler är känsliga komponenter för olje- och 

partikelöverdrag i det pneumatiska systemet. Detta göra att de kan användas vid bestämning 

av acceptanskriterium. Ett antal hyttnivåventiler måste kopplas in i systemet (ett liknande 

försök genomfördes av Wabco, se WABCO_040909.pdf). Kraften på spaken av 

hyttnivåventiler måste då mätas och loggas med en lämplig utrustning medan det pneumatiska 

systemet är igång. När kraften på spaken minskar betyder det att hyttnivåventilen är igensatt. 

Det totala antalet partiklar som har strömmat igenom systemet kan beräknas med hjälp av 

ELPI och därefter ett acceptanskriterium kan erhållas. Dock får ELPI inte vara igång för lång 

tid på grund av att impactorn kommer då att sättas igen. En ide för att lösa problemet kan vara 

att först mäta koncentrationen av partiklar med hjälp av ELPI under en viss tid och därefter 

utrycka koncentrationen i [antal partiklar/timme]. Detta  bör göras flera gånger under 

mätningen för att erhålla ett mer statistisk korrekt värde. 

För att noggrannare bestämma filtreringseffektivitet av APS filter måste två stycken ELPI 

inkopplas samtidigt. Ett stycke ELPI kopplas då uppströms APS och ett annat nedströms 

APS. Kopplingsschema måste då modifieras. Figur 28 är ett förslag på modifieringen av 

kopplingsschemat. 
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Figur 28 - Kopplingsschema för inkoppling av två stycken ELPI 

En sådan koppling möjliggör övervakning av hur koncentrationen av partiklar i flödet 

förändras när flödet passerar APS. Detta ska användas till grund för beräkningen av en 

filtreringsverkningsgrad. Kopplingen kan dessutom appliceras på en lastbil för att beräkna 

filtreringseffektivitet av APS i verklighet. 

För att hitta ett linjärt beroende eller tvärtom påvisa att inget linjärt beroende finns mellan 

koncentration och duty-cycle bör flera mätningar göras. Förutom det bör flera mätningar 

göras för att få mer korrekt värde på linjärt beroende av varvtal och de olika temperaturerna 

(temperaturen inne i kompressionskammaren är av särskilt intresse) då korrelationsanalys i 

detta arbete baseras på bara 9 stycken mätningar (3 stycken olika varvtal och 3 stycken olika 

duty-cycles).  
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Mer forskning bör göras för att undersöka hur pass skadliga partiklarna är för det pneumatiska 

systemet beroende på deras storlek. Detta bör göras för att hitta rätt filter och lösa eller 

åtminstone minska problemet med olje- och partikelöverdrag. Ett förslag på problemlösningen 

kan vara att genomföra en kemisk analys av samtliga samlingsplattor av ELPI efter en 

genomfört mätning, se avsnitt 4.2 ELPI user manual 4.0, i syfte att bestämma 

sammansättningen av partiklar vid olika storlekar. 

På grund av att temperaturen av kylvätska och temperaturen av flödet som kommer ut från 

kompressorn har ganska kraftig inverkan på koncentrationen av partiklar tyder detta på att 

temperaturen i kompressionskammaren är av stort betydelse. Kartläggning av temperaturen 

inuti kompressionskammaren kunde vara till hjälp vid valet av rätt olja. 

Slutligen kan man göra mätningar med olika oljor i motorn och olika slitna torkpatroner för 

att se hur koncentrationen av partiklar i systemet förändras. Detta kan vara till hjälp vid 

beräkningen av serviceintervallet av torkpatronen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Utrustning 

Namn Nummer Kod Ingång 
SIM-STG  

 

Ingång  

SIM 
THERMO 

SIM STG 3 28220513   
Kabel, M-CAN SIM 4 620-569.005   

Kabel, SIM-CAN 5 600-830.003   

 
TRYCKGIVARE KELLER (20 Bar) 
Tryckgivare1 25 11446559 1  
Kabel, SIM STG 36 600-495.003   
Mätkabel 1 (6m)    
Tryckgivare2 19 11446453 2  
Kabel, SIM STG 18 600-495.003   
Mätkabel 6 (8m)    
Tryckgivare 3 26 11446560 3  
Kabel, SIM STG 19 600-495.003   
Mätkabel 7 (8m)    
Tryckgivare 4 18 11446452 4  
Kabel, SIM STG 7 600-495.003   
Mätkabel 3 (8m)    
 
PLC  9581202 5  
Mitsubishi Programming 
Panel FX-10P-E 

 9512148   

PLC-PANEL Kabel     
Kabel, SIM STG 35 600-495.003   
Kabel, SIM BANAN      
Flödesmätare 3 31350047 6  
Kabel, SIM STG 12 600-495.003   
Mätkabel 7 (15m)    
Kabel, DC-BANAN     
 
SIM THERMO 
Temp. Givare, Kylvätska IN  14140650  1 
Skarv  14140285 

 

  

Temp. Givare  TE328596  2 
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Kylvätska UT 
Skarv  14140284   
Temp. Givare, Kompressor 
UT 

 TE380109  3 

Skarv  14140276   
Temp. Givare, APS IN  TE380108  4 
Skarv  14140960   
Temp. Givare, ELPI IN  TE6085014  5 
Skarv  14140280   
Temp. Givare, Omgivning    6 
     
M-LOG  28100187   
COMGATE 1 28900014   
MLOG PWR, Kabel 2 620-574.030   
M-VIEW fleet  M-LOG 
Kabel 

2 620-578.030   

COMgate Kabel  620-614.002   
M VIEW 1 28110029   
Vector  28330227   
SIM-CAN SUBD Kabel 8 600-851.010   
SIM PWR Kabel 6 600-855.015   
USB Kabel     
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Bilaga 2 – PLC program   

0 LDI X 001 
1 OUT T 1 
K 140 
4 LD T 1 
5 OUT Y 000 

6 END 
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Bilaga 3 – K-värde 

 Tabellen presenterar k-värden för PLC-program vid olika varvtal och duty-cycle.  

Duty-cycle 20% 30% 50% 

1000 rpm 

Kompressor/ Total tid [s] 

K 

 

34.3/168.9 

1320 

 

34.3/113.4 

750 

 

34.3/68.4 

280 

1500 rpm 

Kompressor/ Total tid [s] 

K 

 

22.5/111 

840 

 

22.5/74.2 

465 

 

22.5/44.4 

150 

2000 rpm 

Kompressor/ Total tid [s] 

K 

 

17.8/88.3 

665 

 

17.8/59 

355 

 

17.8/35.7 

105 
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Bilaga 4 – Varvtal vs duty-cycle 
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Bilaga 5 – 7729 filter vs 5800 
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