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Abstract 

Due to the upcoming Euro 6 legislation new methods to measure exhaust emissions have to 

be utilized. Earlier only particulate mass restrictions have been enforced by law but when 

Euro 6 comes in to force early 2013, both particulate mass and particle number will be 

legislated. 

According to legislation a yearly calibration or validation of the particle number counting 

system is required. In the summer of 2011, Scania sent four of their particle counters to this 

calibration process. Before the calibration, a validation of the particle counters is preformed. 

When the results returned none of the particle counters sent had managed to pass the 

validation. This was a major concern for Scania since they had been using the particle 

counters for a year, assuming the results they got were accurate. The measurement method 

for particle numbers have not been used before in heavy duty industries and for that reason 

no internal calibration or validation process existed. 

The main objective of this thesis was to develop an internal process for checking the 

accuracy of particle counters. With an internal process for validation the particle counters can 

be tested more often than the legislated yearly check. Faulty counters can thereby be 

discovered and sent to service and recalibration if any deviation is discovered. 

In this thesis work, three different methods for testing particle counters have been developed. 

Two of the methods have focused on testing of the internal particle number counter. One of 

the methods is designed for AVL Particle Counters (APC) and the other for the Horiba Solid 

Particle Counting System. The third method is designed to test the Volatile Particle Remover 

of the APC. 

During the development of the test methods some concerns were raised regarding the 

particle generator. It seems that something in the test procedure strains the mass flow 

controller for propane in the particle generator. Several attempts to discover what is causing 

the damage have been made but no conclusive answers have been found. Further 

investigation needs to be conducted and when the cause of the damage is discovered the 

methods need to be adjusted so that testing no longer will damage the particle generator. 

The test results confirm the concern that the particle counters, in about 10% of the cases, 

changes their counting efficiency so that they would fail a yearly calibration. The test 

methods developed can prove that a system still is working properly. If a system fails the 

internal validation further investigation is needed, since the reason for failing might be due to 

other reasons than a faulty internal particle counter. 
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Sammanfattning 

På grund av den kommande Euro 6 lagen behövs nya metoder att mäta partikelutsläpp i 

avgaser. Tidigare fanns bara lagkrav på partikelmassan i avgaser men från årsskiftet 

2012/2013, då Euro 6 börjar gälla, kommer lagen även omfatta partikelantal. 

Enligt lagstiftningen måste partikelräknarna ha servats och kalibrerats inom ett år innan ett 

certifieringstest. Sommaren 2011 skickade Scania fyra av sina partikelräknare på en sådan 

service och kalibrering. Innan servicen och kalibreringen genomförs en validering av 

partikelräknarnas precision. Det visade sig då att samtliga fyra, efter 10 månaders 

användning, avvek mer än 10 % från sin tidigare kalibrering. Detta var något Scania inte 

hade förväntat sig då de använt räknarna under normala förhållanden. Eftersom 

partikelräkning inte använts tidigare i den tunga fordonsindustrin fanns inte någon metod för 

att internt undersöka partikelräknarnas precision. 

Syftet med detta examensarbete har varit att utveckla en intern metod för att undersöka 

partikelräknarnas tillförlitlighet. Med en intern metod för validering av partikelräknarna kan 

man genomföra tester oftare än den årliga kontrollen som föreskrivs i lagen. Med mer 

frekventa kontroller kan dåligt fungerande partikelräknare fortare upptäckas och åtgärdas. 

Under examensarbetes gång har tre olika metoder för att testa partikelräknare utvecklats. 

Två av metoderna används för att testa den interna räknaren i partikelräknarna. Den ena 

metoden är anpassad för AVL:s partikelräknare (APC) och den andra för partikelräknare från 

Horiba. Den tredje metoden utvecklades för att undersöka förbehandlingssteget i APC:n, en 

så kallad ”Volatile Particle Remover”. 

Under utvecklingen av testmetoderna uppmärksammades vissa problem med 

partikelgeneratorn. Något i testproceduren skadar flödesgivaren för propanet i 

partikelgeneratorn. Flera försök att hitta vad som orsakar skadorna har gjorts utan goda 

resultat. Innan testmetoderna börjar användas måste orsaken till skadorna på 

partikelgeneratorns flödesgivare upptäckas och metoderna anpassas så att de inte längre 

skadar partikelgeneratorn. 

Testresultaten bekräftar att partikelräknarna ändrar sin räkneeffektivitet så pass mycket att 

de i ca 10 % av fallen inte hade klarat kraven som ställs vid en årlig kalibrering. 

Testmetoderna som utvecklats under examensarbetet kan användas för att visa att 

partikelräknarna fungerar bra, men om en räknare inte klarar ett test måste ytterligare 

utredningar göras då andra faktorer än en partikelräknares räkneeffektivitet, kan ha påverkat 

resultatet. 
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1 Inledning 
Detta kapitel beskriver Scanias historia och ger en kort bakgrund till de faktorer som legat till 

grund för examensarbetet. Arbetets syfte och målsättning gås igenom och rapportens 

disposition förklaras. 

1.1 Scanias historia 
Scania är en av världens ledande lastbils- och busstilverkare med en över hundraårig 

historia och en omsättning över 78 miljarder kronor under 2010 (Scania AB, 2011b).  

År 1891 grundade Philip Wersén Vagnfabriksaktiebolaget i Södertelge, VABIS. I Malmö 

bildades år 1900 Maskinfabriksaktiebolaget Scania. Båda företagen producerade sina första 

lastbilar 1902 (Boman, 2011, ss. 4,11). VABIS, som ursprungligen tillverkade 

järnvägsvagnar, slog 1911 ihop sin verksamhet med den skånska cykeltillverkaren Scania 

och bildade Scania-Vabis. Sammanslagningen gjordes för att klara av den ökade 

konkurrensen i Europa och medförde att både cykel- och järnvägsvagnsproduktionen lades 

ned för att ge plats åt buss och lastbilstillverkning (Boman, 2011, s. 5). Scania-Vabis bytte 

1969 namn till Saab-Scania efter en sammanslagning med Saab, men 1995 blev Scania åter 

igen ett självständigt bolag (Boman, 2011, s. 5). 

Under 2010 levererade Scania totalt 63 712 fordon, 56 837 lastbilar och 6 875 bussar 

(Scania AB, 2011b, s. 2) och 2011 tog man ytterligare ett steg framåt och levererade för 

första gången över 80 000 fordon under ett år (Scania AB, 2012, s. 3). 

1.2 Bakgrund 
Under 2013 och 2014 kommer nya regler gällande utsläpp från tunga fordon börja gälla 

(Europeiska Kommissionen, 2011, s. 1). De nya reglerna, Euro 6, innebär stora minskningar i 

de tillåtna utsläppsnivåerna jämfört med den nu gällande Euro 5. Förutom att utsläppen ska 

minskas införs även ett krav på att antalet partiklar/kWh i avgaserna ska mätas. De nya 

kraven på 6×1011 partiklar/kWh för den statiska körcykeln WHSC (CI) respektive 8×1011 

partiklar/kWh för den transienta körcykeln WHTC (CI) (Europeiska Kommissionen, 2011, s. 

163) innebär att nya metoder för att mäta på avgaserna måste användas, då de tidigare 

metoderna för tunga fordon inte mäter partikelantal/kWh utan bara vikten på partiklarna 

under ett prov. 

I augusti 2008 levererades den första partikelräknaren till Scania och sedan dess har fler 

köpts in. I dagsläget äger Scania 21 stycken AVL Particle Counters (APC) och 3 Horiba Solid 

Particle Counting System (SPCS), som inom Scania och detta arbete benmäns Horiba 

Particle Counter (HPC). Partikelräknarna ska kalibreras årligen för att få användas vid 

motorcertifiering. I juni 2011 skickades fyra partikelräknare på validering inför service och 

kalibrering. Partikelräknarna hade används i Scanias motorutveckling under normala 

förhållanden. Vid valideringen visade det sig att partikelräknarna i jämförelse med en 

referensräknare inte registrerade samma antal partiklar/cm3. Partikelräknarna behövde därför 

servas och kalibreras om för att återigen få 12 månaders giltighet för motorcertifiering. 

Varken Scania eller AVL hade förväntat sig en avvikelse mellan Scanias partikelräknare och 

referensräknaren och ärendet började utredas (Bernemyr, 2012). 
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1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla en valideringsmetod för Scanias 

partikelräknare som kan minska mätosäkerheten vid partikelantalsmätning genom att snabbt 

påvisa mätfel då de förekommer. Med stabila och tillförlitliga testmetoder för Scanias 

partikelräknare kan man garantera att mätdata från motorprover går att lita på. Större 

noggrannhet och högre tillförlitlighet minskar stopptiden då oväntade och orimliga resultat blir 

färre och dess källa lättare att lokalisera. 

1.4 Mål 
Målsättningen är att ta fram och utvärdera olika metoder att undersöka Scanias 

partikelräknares tillförlitlighet och att därefter utveckla en tillförlitlig och väl fungerande metod 

för varje typ av partikelräknare som sedan kan användas regelbundet i Scanias 

motorutveckling för att validera partikelräknarnas precision. I examensarbetet ingår även att 

utförligt beskriva hur en sådan validering/kalibrering går till så att man efter en kort 

introduktion av utrustningen kan utföra metoderna, med repeterbarhet, med hjälp av 

beskrivningen.  

Metoderna kommer användas internt av Scania på Scanias egna partikelräknare för att veta 

deras skick. Metoderna som utvecklats under detta arbetes gång behöver därför inte följa de 

i lagen beskrivna tillvägagångssätten.  

Naturligtvis finns det ett stort värde i att i så stor utsträckning som möjligt följa den officiella 

kalibreringsprocessen, men då denna kräver viss utrustning Scania i dagsläget inte kan få 

tillgång till samt att metoderna endast ska användas internt görs vissa undantag och 

förenklingar. Partikelräknarna kommer därför fortfarande behöva skickas för en årlig 

kalibrering om de ska användas för certifiering. 

Under examensarbetet har de flesta av Scanias partikelräknare genomgått upprepade tester. 

Resultaten från dessa tester har sammanställas och utvärderas. Målsättningen är att 

testdatan sedan kan användas för beslut om service och underhåll av partikelräknarna.  

1.5 Disposition 
Efter detta inledande kapitel diskuteras, i det andra kapitlet, den teoretiska bakgrund som 

anses relevant för ämnet. Här beskrivs lagen mer ingående och en introduktion till hur 

partiklar bildas i motoravgaser ges. Även partiklarnas effekter på den mänskliga hälsan 

beskrivs i detta kapitel. I det tredje kapitlet beskrivs den internationella standarden för 

partikelmätningar. Specifikationerna för mätinstrumenten som rekommenderas beskrivs och 

sedan ges även en genomgång av Scanias utrustning. Fjärde kapitlet redogör hur de 

slutgiltiga uppställningarna, för de interna valideringsmetodern,a togs fram samt hur de olika 

mätningarna genomfördes. Det femte kapitlet presenterar resultaten av mätningarna. Detta 

kapitel innehåller till stor del data i form av tabeller och diagram. I det sjätte kapitlet 

analyseras resultaten. Tillvägagångssättet diskuteras och slutsatser dras. Alla förkortningar 

som används förklaras första gången de används, men för att underlätta för läsaren finns 

även en lista på alla förkortningar i kapitel ”7 Förkortningar”. 
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2 Teori 
I detta kapitel ges en kort introduktion till teorin bakom partikelbildning i motoravgaser. Den 

kommande Euro 6- lagen sammanfattas och en sammanfattning av hälsoriskerna som berör 

partiklar inbegrips också i detta kapitel. 

2.1 Partiklar 
Partiklar är ett mycket brett begrepp som i princip innefattar all materia i fast eller flytande 

form som är i små delar (Svenska Akademin, 2011). I detta arbete används ordet partikel för 

att beteckna vad som på engelska kallas ”particulate” eller ”particulate matter”, den del av 

aerosoler som inte är i gasform. Då detta examensarbete är inriktat på partikelräknare för 

motoravgaser antas, om inget annat anges, att partiklarna kommer från någon slags 

förbränning och följaktligen består av sot och flyktiga organiska ämnen. Partiklarna kan helt 

eller delvis bestå av beständiga respektive flyktiga ämnen (Bernemyr, 2007, ss. A-3).  

Definitionen på vad som är en flyktig partikel varierar och är beroende av bland annat 

temperatur, tryck och luftfuktighet. Det är dock vedertaget att flyktiga partiklar förångas vid 

temperaturer över 300 ºC (Bernemyr, 2007, ss. A-3). Particle Measurement Program (PMP) 

använder C40-partiklar, n-tetrakontan (CH3(CH2)38CH3), som en typisk flyktig partikel när de 

definierar kraven på utrustningen för att avlägsna flyktiga partiklar (Working Party on 

Pollution and Energy, 2010, s. 14). I detta arbete används uttrycket fasta partiklar som en 

motsats till flyktiga partiklar. En så kallad fast partikel behöver inte nödvändigtvis bestå 

endast av materia i fast form. 

Avgaspartiklarnas storlek varierar från enstaka nanometer upp till över 100 µm i diameter. 

Just partikelns storlek är väldigt viktig då den bestämmer många av partikelns egenskaper 

(Hinds, 1999, s. 8). Storleken på partiklar anges ofta som dess diameter. För partiklar i 

vätskeform fungerar detta bra då de nästa alltid är sfäriska, men för solida partiklar, som ofta 

har komplexa former finns inte någon självklar diameter. För att diskutera partiklarnas storlek 

behövs därför en tydlig definition av diametern. Det finns många olika definitioner varav en är 

begreppet aerodynamisk diameter. En partikel med den aerodynamiska diametern x, 

uppträder likadant som en sfärisk partikel med standarddensiteten 1 g/cm3 som har 

diametern x. Således anger den aerodynamiska diametern inte den riktiga storleken på 

partikeln, utan hur den fysiskt uppför sig (Hinds, 1999, s. 53). I arbetet är det den 

aerodynamiska diametern som anges då partiklars storlek diskuteras. 

2.1.1 Motoravgaser 

På 1940-talet uppmärksammades problemen med luftföroreningar skapade av 

motoravgaser. Man kom på 50-talet fram till att den typ av smog som bildades i städerna 

bildades när kolväten och kväveoxider reagerar med varandra i solljus. Då en stor del av 

utsläppen av sot, kolväten och kväveoxider kom från bilmotorer utvecklades och infördes det 

utsläppsstandarder för motorfordon under de flöjande åren (Heywood, 1988, s. 5). 

Tidigare partikelmätningar i avgaser har gjorts genom att suga avgaserna genom ett filter 

som sedan vägts. Om man istället för massa var intresserad av partikelantal inspekterades 

filtret i mikroskop och antalet partiklar inom ett område med känd area räknades. När ett 

antal sådana områden räknats räknades det sedan ut hur många partiklar som fastnat i hela 

filtret. Då provets volym är känd kan sedan antalet partiklar per volymenhet räknas ut, 

vanligen betecknat med enheten [partiklar/cm3] (Hinds, 1999, s. 226).  
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En ny metod för att räkna partiklar använder laser för att individuellt räkna de enskilda 

partiklarna och gör detta i realtid (AVL, 2010, s. 31). Därför kan den nya metoden användas 

mer flexibelt än de gamla metoderna. Det finns dock ett intresse av att undersöka hur väl den 

nya metodens resultat stämmer överens med de äldre väl beprövade. Mätningar visar att 

partikelmassan och antalet partiklar är korrelerade och att 1 mg motsvarar ca 2·1012 partiklar 

(Vogt et al., 2010, s. 5). Korrelationen försvinner dock vid låga partikelkoncentrationer. Under 

3 mg/km påverkar flyktiga partiklar, luftfuktighet och partiklar genererade av metoden, 

resultaten för mycket (Giechaskiel et al., 2012, s. 741). 

2.1.2 Partikelbildning i dieselmotorer 

Diselmotorer genererar mer sot än bensinmotorer. När bränslet sprutas in i dieselmotorer blir 

inte bränsle/luft-blandningen helt stökiometrisk utan det kommer finnas områden där det 

finns mer bränsle än luft, för att fullständig förbränning ska ske, vilket skapar sot. För att 

minska sotutsläppen har olika insprutningsmetoder utvecklats, där man försöker optimera 

blandningen mellan luft och bränsle (Bosch, 2007, ss. 502-505). 

Sotet skapas när bränslet förbränns under högt tryck i en diffusionsflamma. Eftersom 

blandningen inte är förblandad utsätts en del av bränslet för pyrolys i de syrefattiga 

områdena (Heywood, 1988, s. 633). Under pyrolysen delas bränslet upp i molekyler som 

sedan bildar fasta partiklar med högt kolinnehåll och flyktiga gaser, ofta olika organiska 

föreningar. De första partiklarna som bildas är ca 2 nm i diameter och växer fort i storlek 

eftersom de slås samman när de kolliderar. Tidigt i processen övergår också gasformiga 

kolväten direkt till fast form på partiklarna och ökar på detta sätt partiklarnas storlek till 20-30 

nm (Heywood, 1988, s. 635). Dessa partiklar kallas för primärpartiklar, är sfäriska och består 

av ca 105 kolatomer .  

Primärpartiklarna ingår i gruppen ”nucleation mode”, hädanefter benämnt som kärnor. Till 

kärnorna hör även homogent kondenserade flyktiga partiklar (Bernemyr, 2007, ss. A 4-6), se 

Figur 1. När primärpartiklarna bildats kan de sedan växa i storlek på flera olika sätt. 

Partiklarna kan öka i storlek via adsorption och agglomeration. Då sammanbinds partiklarna 

vid varandras ytor med antingen kemiska eller fysiska krafter. Eftersom partiklarna nu 

”stelnat” blir de nya partiklarna inte längre sfäriska utan bildar istället aggregat ”Accumulation 

mode” bestående av tusentals mindre sfärer (Heywood, 1988, ss. 627,639-641). De nya 

aggregaten har en diameter på några hundra nanometer. Om flera aggregat klumpar ihop sig 

så att deras diameter blir mer än 1 µm kallas dessa partiklar för grova efter den engelska 

facktermen ”Coarse” (Bernemyr, 2007, ss. A 4-6), se Figur 1. 

Senare i processen då temperaturen sjunker bidrar även kondensation till partiklarnas 

storleksökning (Heywood, 1988, s. 647). Kondensation med kondensationskärna kallas för 

heterogen kondensation. Ämnen i gasform kondenserar då på ytan av partikeln och ökar på 

detta sätt dess storlek. Homogen kondensation kräver inte någon kondensationskärna och är 

således inte en process som ökar partiklarnas storlek utan ökar istället antalet partiklar 

(Bernemyr, 2007, ss. A-4), se Figur 1. 

Ca 90 % av antalet partiklar från motoravgaser är kärnor, men dessa motsvarar endast 

några få procent av den totala massan. Den största andelen av massan finns i aggregaten 

(Accumulation mode, se Figur 1), som utgör ca 10 % av antalet men mer än halva massan. 

De grova partiklarna är ytterst få till antalet, men utgör på grund av sin storlek ändå 5-20% av 

den totala massan (Kittelson, 2001, ss. 1-2). 
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Figur 1- Skiss över antalsfördelningen av de tre olika storleksgrupperna partiklar. Bilden visar också hur 
partikelbildningen sker vid provtagning (Giechaskiel et al., 2010, s. 11). 

2.1.3 Partikelförluster 

Vid mätningar av partiklar i avgaser måste hänsyn tas till faktorer som kan reducera antalet 

partiklar och därmed påverka mätresultaten.  

Stora partiklar är inte lika rörliga som mindre partiklar och kan fastna i väggarna på rören, om 

de förkommer skarpa krökar (Hinds, 1999, s. 237). Därför bör skarpa krökar undvikas och 

rören hållas så korta som möjligt (Particle Measurement Programme Group, 2004, s. 62).  

Termofores är en process som skapas av varma partiklars rörelseenergi. Partiklarna förflyttar 

sig mot områden med lägre temperatur. Färdas varma partiklar i ett kallt rör kan termofores 

göra att partiklarna fastnar på de kallare ytorna. Termofores påverkar lätta partiklar mest, 

men kan undvikas genom att värma slangar och rör till samma temperatur som partiklarna 

(Hinds, 1999, ss. 171-172).  
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Om partiklarna är elektriskt laddade dras de till andra objekt med motsatt laddning. Denna 

typ av partikelförlust, kallad elektrofores, kan minimeras genom att välja material som inte blir 

elektriskt laddade (Bernemyr, 2007, ss. A-8). 

2.2 Euro 6 
Under årsskiftet 2012/2013 kommer Euro 6 att börja gälla för nya fordonstyper och från 

årsskiftet 2013/2014 kommer de tekniska kraven i Euro 6 gälla alla nya fordon (Europeiska 

Kommissionen, 2011, s. 1). Euro 6 är en av EU:s åtgärder för att minska luftföroreningarna 

orsakade av fordonsavgaser och är ett första steg mot en global utsläppsstandard då den 

ligger nära både den nordamerikanska EPA10 och den japanska Post NLT lagstiftningen 

(Scania AB, 2011a). I Euro 6 föreslås också att världsomfattande harmoniserade körcykler 

(WHDC) används i provmetoden för certifiering (Europaparlamentet, 2009, s. 3). 

Då Euro 5b infördes introducerades partikelantalsmätningar i avgaser. Då avsåg reglerna 

endast dieseldrivna personbilar och var satta till 6×1011 partiklar/km på inrådan av PMP 

(Giechaskiel, 2011a, s. 1). Euro 6 är den första europeiska lagstiftningen som inför 

begränsningar på partikelantalet för tunga fordon. Dessa begränsningar införs främst för att 

minska utsläppen av ultrafina partiklar (mindre än 0,1 µm) (Europaparlamentet, 2009, s. 2). 

Dessa partiklar utgör ofta majoriteten av alla partiklar i avgaser, men på grund av deras 

storlek bidrar de endast till en ytterst liten del av den totala massan av partiklar i avgaser 

(Kittelson, 2001, ss. 1-2). Partikelantalsbegränsningen införs således som ett komplement till 

den gamla metoden baserad på massa.  

Den tillåtna massan på partiklar från Euro 5 halveras i och med Euro 6, men de nya 

partikelantalskraven är dock mycket strängare än masskraven och uppskattas ge en ca 99 % 

reduktion i partikelantal jämfört med Euro 5 (Scania AB, 2011a). I Euro 6 anges också att 

man ska följa PMP:s metoder för partikelmätning (Europaparlamentet, 2009, s. 2). 

2.3 Hälsorisker 
En vuxen människa andas in 10-25 m3 luft varje dag. Luften filtreras i luftvägarna på sin väg 

ner till alveolerna där gasutbytet av O2 och CO2 sker. Stora partiklar, som är tyngre, fastnar 

lätt i luftvägarnas slemhinnor. Deras tröghet gör att de träffar luftvägarnas väggar då 

luftvägarna grenar sig eller ändrar riktning. Slemhinnornas slem transporteras, tillsammans 

med partiklarna som fastnat i det, upp till svalget där det omedvetet sväljs. Utbytet går fort 

och partiklarna är inte i andningsorganen mer än några timmar. I alveolerna finns inte de 

skyddande slemhinnorna och partiklar som tagit sig hit kan vara kvar mycket lång tid, upp till 

flera år (Hinds, 1999, ss. 233-243).  

Partiklar större än 10 µm når aldrig ner till alveolerna medan partiklar med diametern 2-3 µm 

når dit i ca 30 % av fallen (Hinds, 1999, s. 242). För partiklar < 0,1 µm kan så mycket som 

80 % av partiklarna nå alveolerna. Djurförsök har visat att partiklar som har liten 

hälsopåverkan vid mikrometerstorlek ger mycket större påverkan på djurens andningssystem 

då partiklarna har nanometerstorlek (Kittelson, 2001, s. 1). Väl inne i alveolerna kan 

partiklarna skada vävnaden och orsaka ärr och fibros (Hinds, 1999, s. 235). Detta gäller inte 

enbart avgaspartiklar, utan även andra partiklar i nanometerskala.  
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3 Metodik 
Detta kapitel beskriver först den internationella standarden för partikelmätning på 

motoravgaser. Specifikationerna på utrustningen i den kommande lagen gås igenom och 

slutligen presenteras Scanias utrustning kortfattat. 

3.1 Particle Measurement Programs metod 
Tidigare begränsningar på partikelutsläpp har varit baserade på massa. I och med Euro 5b, 

där antalet partiklar skulle begränsas för dieseldrivna personbilar, behövdes en 

standardiserad metod att göra dessa mätningar. Denna metod togs fram inom Particle 

Measurement Programs (PMP). När Euro 6 sedan införde partikelräkning även för tunga 

fordon var det därför naturligt att fortsätta använda PMP:s metod. 

3.1.1 Uppställningen 

Den av PMP beskrivna uppställningen för personbilar består av en Constant Volume 

Sampler (CVS)-tunnel kopplad till en Particle Classifier (PCF) som går vidare till en Volatile 

Particle Remover (VPR). Denna är i sin tur kopplad till en Particle Number Counter (PNC) 

(Particle Measurement Programme Group, 2004, s. 64). Se Figur 2. För tunga fordon är det 

möjligt att antingen använda en CVS-tunnel eller delflödesspädning. Se Figur 3. 

 

Figur 2 - Exempel på uppställning från PMP med fullflödes provtagning(Particle Measurement Programme 
Group, 2004, s. 64) 

Förutom de mer detaljerade specifikationerna på de olika komponenterna skall 

provtagningspunkten (PSP) vara placerad inuti spädtunneln på ett sådant sätt att den får ett 

homogent flöde, representativt för luft/avgasblandningen. Alla delar av systemet som 

kommer i kontakt med testflödet ska också vara designade på ett sådant sätt att 

partikelförluster minimeras. Alla inre ytor ska vara släta och gjorda av elektriskt ledande, icke 

reaktivt, material, som är jordat. Skarpa krökar skall undvikas och rör och ledningar ska 

hållas så korta som möjligt (ECE, 2011, ss. 9-10).  

3.1.2 Constant Volume Sampling (CVS) 

CVS är standardsättet att mäta på avgaser för typgodkännande av motorer (Kasper, 2008, s. 

4). Hela avgasflödet från en motor som körs genom en WHDC späds med luft tills en 

specifik, konstant, volym nås, därav namnet CVS.  
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Det är viktigt att spädluften som används i CVS-tunneln och på andra positioner i 

uppställningen inte innehåller några föroreningar som kan påverka mätningarna. Därför 

måste all spädluft passera genom ett HEPA-filter klass H13, som tar bort minst 99,95% av 

alla partiklar (Particle Measurement Programme Group, 2004, s. 62). Även om det är möjligt 

att ta avgaserna direkt från avgasröret används CVS då metoden ger resultatet i partiklar/km 

eller partiklar/kWh utan ytterligare mätningar, medan avgasrörsmätningar kräver ytterligare 

volymflödesmätningar (Kasper, 2008, s. 4).  

3.1.3 Delflödesspädning 

För den tunga fordonsindustrin är inte CVS-tunnel ett krav utan även delflödesspädning är 

tillåten. Figur 3 visas hur ett alternativ där endast en del av avgaserna tas ut och späds kan 

se ut (Working Party on Pollution and Energy, 2010, s. 12).  

 

 

Figur 3 – Exempel på PMP-uppställning där provtagningen sker på ett delflöde av avgaserna (Working 
Party on Pollution and Energy, 2010, s. 12) 
 

3.1.4 Particle Classifier (PCF) 

PCF:s uppgift är att se till att endast partiklar med rätt storlek kommer igenom till VPR:n. I 

detta är man främst intresserad av partiklar med en diameter mindre än 2,5 µm då dessa 

visat sig vara de hälsomässigt mest skadliga (Kasper, 2008, s. 4). Rekommendationen är 

därför att PCF:n ska släppa igenom minst 99 % av alla partiklar med en diameter på 1 µm 

och 50 % brytpunkten bör ligga mellan 2,5 µm och 10 µm (ECE, 2011, s. 14). 

3.1.5 Volatile Particle Remover (VPR) 

Precis som namnet antyder är det VPR:s uppgift att ta bort flyktiga partiklar. Anledningen till 

att man vill ta bort dessa är att dess antal kan variera mycket med temperatur och 

luftfuktighet och de döljer dessutom de fasta partiklarna som man är intresserad av (Kasper, 

2008, s. 4). En VPR består av en spädare (PND1) en ugn (ET) och ytterligare en spädare 
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(PND2). Den totala utspädningsfaktorn (DRtot) (Ekvation 1) bör kunna varieras mellan 100 

och 2000 och beräknas enligt följande (Particle Measurement Programme Group, 2004, s. 

16): 

 

 

 

Spädningen ska reducera partikelkoncentrationen till lägre nivåer, vilket underlättar 

räkningen i PNC:n och reducerar kärnbildning (Working Party on Pollution and Energy, 2010, 

s. 14).  

PMP har valt att använda 30 nm C40-partiklar, n-tetrakontan, (CH3(CH2)38CH3) som en typiskt 

flyktig partikel. VPR:n ska reducera mer än 99 % av C40-partiklarna, medan den samtidigt 

släpper igenom de fasta partiklarna. För fasta partiklar med 30 nm gäller att deras 

reduktionsfaktor  inte får vara mer än 5 % lägre eller 30 % högre än reduktionsfaktorn för 

100 nm-partiklar (ECE, 2011, ss. 14-17).                                             

 

 

 

 

Även reduktionsfaktorn för fasta partiklar med diameter på 50 nm har krav på sig. Denna 

reduktionsfaktor får inte vara mer än 5 % lägre eller 20 % högre än reduktionsfaktorn för 

partiklar med 100 nm diameter (ECE, 2011, s. 14). 

Particle Number Diluter (PND) 

I VPR:en som rekommenderas av PMP finns det två spädare. Dessa har olika 

specifikationer, men det båda har gemensamt är att de använder HEPA-filtrerad luft för att 

späda. 

Den första spädaren PND1 ska klara att späda ut partikelkoncentrationen minst 10 gånger 

men rekommenderas att klara upp till 200 gånger. Spädningen ska ske så att flödet ut ur 

PND1 håller en temperatur på minst 150°C men inte är varmare än 400°C (ECE, 2011, s. 

10). De nya förhållandena medför att de flyktiga partiklarna börjar avdunsta, en process som 

sedan accelereras i ET:n (Kasper, 2008, s. 4). 

Den andra spädaren, som bara är en rekommendation och inte ett krav, PND2 bör kunna 

späda mellan 10 och 30 gånger, så att partikelkoncentrationen till PNC:n är mindre än PNC:s 

maxgräns. Temperaturen ska även sänkas så att partikelblandningen som lämnar PND2 är 

under 35°C (ECE, 2011, s. 10). Kylningen är inte bara till för att skydda PNC från höga 

temperaturer utan förhindrar också termoforesa förluster där varma partiklar dras till rörens 

kanter och fastnar där (Kasper, 2008, s. 4). 

Evaporation Tube (ET) 

Inflödet i ET:n kommer från PND1 och utflödet går till PND2. I ET:n avdunstar de flyktiga 

partiklarna och tack vare spädningen som skett i PND1 kommer återkondensering inte ske 

(Kasper, 2008, s. 4). Hela röret är uppvärmt och ska hålla en temperatur högre än PND1. 

(Ekvation 2) 

(Ekvation 1) 
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Denna temperatur ska vara konstant, dvs. inte avvika mer än 10°C från börvärdet, och ligga 

mellan 300°C och 400°C (Working Party on Pollution and Energy, 2010, s. 14). 

3.1.6 Particle Number Counter (PNC) 

I uppställningen är det PNC som är komponenten som utför själva partikelräknandet. De steg 

som ägt rum innan PNC:n är huvudsakligen till för att PNC:n ska få optimala 

räkneförhållanden.  

PNC:n ska ha en precision på ± 10 % mot en referens och kunna mäta med upplösningen 

0,1 partiklar/cm3 vid koncentrationer under 100 partiklar/cm3 (ECE, 2011, s. 11). Den ska 

logga data med minst 0,5 Hz och ha en intern korrektionsfaktor som måste vara inom 

intervallet 0,90-1,10. Utöver korrektionsfaktorn och medelvärdesbildning, får ingen annan 

automatisk manipulation av data ske. Dessutom krävs det att PNC:n har ett linjärt beteende 

på partikelkoncentrationen mellan 1 och 104 partiklar/cm3 (Working Party on Pollution and 

Energy, 2010, s. 11). 

Cut-Off-kurvan definierar hur stor andel av partiklarna som detekteras för olika 

partikelstorlekar. Den mäts upp genom att jämföra PNC:n med en referenselektrometer 

(AVL, 2010, s. 33). Varje PNC har således en unik Cut-Off-kurva, men det finns detaljerade 

krav för hur Cut-Off-kurvan ska se ut. De i lagstiftningen reglerade punkterna är 23 nm där 

50 % ± 12 % ska detekteras samt 41 nm där mer än 90 % ska detekteras (ECE, 2011, s. 11). 

I Figur 4 visas en regelmässig Cut-Off-kurva. 

 

Figur 4 – Cut-Off-kurva för en PNC. Y-axeln visar andelen registrerade partiklar [%], x-axeln 
partikelstorleken [nm]. Den heldragna linjen visar Cut-Off-kurvan, medan de streckade linjerna visar inom 
vilket område kurvan förväntas vara. Modifierad bild från (AVL, 2010, s. 33). 
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Condensation Particle Counter (CPC) 

CPC:n är en typ av PNC som uppfyller alla PMP:s krav. I alla Scanias partikelräknare är 

PNC:n en CPC. En CPC är ett optiskt mätinstrument som använder laser för att räkna 

partiklarna. Då de minsta partiklarna som ska räknas är mindre än ljusets våglängd måste de 

först förstoras för att kunna räknas.  

 

Figur 5 – Schematisk skiss av en CPC (AVL, 2010, s. 31) 

I Figur 5 kan man se hur en CPC fungerar. Provet kommer in i CPC:n och förs först in i ett 

uppvärmt utrymme där väggarna är klädda av ett svampliknande material som fungerar som 

en veke. Veken suger upp en vätska, ofta butanol (Giechaskiel et al., 2012, s. 727) och ser 

till att den förångas. Den förångade vätskan blandas med partiklarna i provet. Blandningen 

fortsätter sedan vidare till en kondensator som kyler ner blandningen tills den är övermättad. 

Vätskan kondenseras sedan på partiklarna i provet. Då kondensationen sker växer 

partiklarna i storlek från några nanometer till ca 1 µm, tillräckligt för att kunna detekteras av 

lasern. Laserns lägsta möjliga detektionsnivå är ca 300 nm (Kasper, 2008, ss. 4-5).  

För att undvika att få falska utslag från homogen kondensation, kondenserade 

butanoldroppar utan kondensationskärna, hålls temperaturen precis under gränsen för 

homogen kondensation (AVL, 2010, s. 31). Detta räcker dock inte för att helt säkerställa att 

alla falska utslag undviks. För att helt säkert undvika felaktiga registreringar har man lagt 

Cut-Off-punkten på 23 nm vilket effektivt ser till att inga kärnlösa butanoldroppar, eller små 

flyktiga partiklar som klarat sig genom VPR:n, registreras. Även om Cut-Off-punkten effektivt 

ser till att man bara räknar de partiklar man vill räkna så bildas ibland fasta partiklar, som 
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man vill räkna, som är så små att de inte kommer registreras (Kasper, 2008, s. 5). Huruvida 

23 nm är en optimal Cut-Off-punkt eller inte debatteras då det finns studier som tyder på att 

andelen partiklar man missar är större än man tidigare trott (Giechaskiel et al., 2012, ss. 724, 

744). 

Precis ovanför kondensatorn har en laserstråle fokuserats. Då partiklar kommer in i 

laserstrålen sprider de laserstrålen. Det spridda laserljuset fokuseras med hjälp av linser på 

en fotodetektor. Varje registrerad ljuspuls motsvarar en partikel. För att förhindra störningar 

hålls linserna varmare än omgivningen så att ingen butanol kondenserar på dem (AVL, 2010, 

s. 31).  

3.1.7 Kalibrering 

Innan kalibreringsprocessen börjar är det viktigt att se till att alla inställningar, tryck och 

temperaturer är rätt. Innan testet börjar kontrolleras ska det även så att inga läckor finns i 

systemet. Detta görs genom att förse utrustningen med HEPA-filtrerad luft. Ett helt, 

fungerande system, ska då mäta en koncentration lägre än 0,5 partiklar/cm3 (Working Party 

on Pollution and Energy, 2010, s. 17).  

Kalibrering av PNC 

För att få använda sin PNC till certifiering av motorer måste den blivit kalibrerad inom ett år 

innan testillfället. Kalibreringen måste ske på ett av två möjliga sätt.  

Den första metoden, som är det sättet PNC tillverkarna använder, jämför PNC:n med en 

kalibrerad elektrometer då man mäter på kalibreringspartiklar (Emery oil) som har blivit 

elektrostatiskt klassificerade (Giechaskiel & Bergmann, 2011, s. 5). Man måste göra minst 

sex stycken mätningar på olika koncentrationer. Dessa koncentrationer ska vara jämt 

utspridda över hela PNC:ns mätområde och en av punkterna ska vara nollpunkten (Working 

Party on Pollution and Energy, 2010, s. 15). 

Den andra möjliga metoden är att jämföra PNC:n med en annan PNC, som nyligen har 

genomgått den första typen av kalibrering. Även med denna metod ska minst sex olika 

koncentrationer användas. En av dessa punkter måste vara nollpunkten och tre ska ligga 

under 1000 partiklar/cm3 resterande punkter ska vara jämt fördelad över området mellan 

1000 partiklar/cm3 och PNC:ns maxpunkt (Working Party on Pollution and Energy, 2010, s. 

15).  

Kraven som ställs är samma för båda metoderna. Resultatet från PNC:n som kalibreras 

måste hålla sig inom 10 % av referenskoncentrationen, för alla olika koncentrationer. Kravet 

gäller PNC:s verkliga koncentrationsantal, dvs. ingen kalibreringsfaktor får användas. Om 

PNC:n klarar detta krav räknas en ny kalibreringsfaktor ut. Den nya kalibreringsfaktorn 

(k-faktor) är inversen av den linjära funktionens gradient (ECE, 2011, s. 16). Dessutom 

måste kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient (R2), se (Ekvation 3), 

vara större än 0,97 (Working Party on Pollution and Energy, 2010, ss. 15-16). 

 

 (Rodgers J. & Nicewander A., 1988, s. 61) 

Korrelationskoefficienten används ofta som ett mått på det linjära sambandet mellan de olika 

partikelräknarna, men egentligen är det en kombination av linjäriteten och spridningen av 

resultaten (Gilham & Quincey, 2007, s. 23). 

(Ekvation 3) 
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Förutom dessa krav ingår även en koll av räkneeffektiviteten för partiklar med diametern 

23 nm. För att bli godkänd i kalibreringen måste mellan 38 % och 62 % av partiklarna 

registreras (Working Party on Pollution and Energy, 2010, ss. 11, 15-16). 

Kalibrering av VPR 

Innan en kalibrering är det viktigt är det att se till att ET:n och PND1 har kommit upp i sin rätta 

temperatur. 

Då en VPR är ny eller har genomgått större underhåll ska alla olika spädinställningar 

kalibreras. VPR:en måste även ha kontrolleras inom en 6 månaders period, 12 månader om 

den har temperaturbevakningssystem, innan ett motorcertifieringstest (Working Party on 

Pollution and Energy, 2010, s. 16). 

De återkommande kontrollerna behöver inte utföras på alla inställningar utan endast på den 

som vanligtvis används för mätning på dieselavgaser från tunga fordon (ECE, 2011, s. 16). 

Det som mäts är reduktionsfaktorn  (Ekvation 2) och kraven som ska uppfyllas är de som 

finns beskrivna i ”3.1.5 Volatile Particle Remover (VPR)”. Dessutom ska 

medelreduktionsfaktorn  (Ekvation 4) vara inom 10 % av den som räknades ut vid den 

ursprungliga kalibreringen (Working Party on Pollution and Energy, 2010, ss. 16-17). 

 

Testen på reduktionsfaktorerna ska ske med fasta partiklar med storleken 30, 50 och 

100 nm. Koncentrationen av dessa partiklar ska mätas både uppströms och nedströms 

VPR:n och vara minst 5000 partiklar/cm3 vid inloppet (Working Party on Pollution and 

Energy, 2010, ss. 16-17).  

För att testa borttagningen av flyktiga partiklar ska n-tetrakontan-partiklar som är 30 nm, eller 

större och har en koncentration högre än 10000 partiklar/cm3 vid inloppet reduceras med 

minst 99 % då de passerat genom VPR:n (Working Party on Pollution and Energy, 2010, s. 

17). 

3.2 Scanias utrustning 

3.2.1 AVL Particle Counter (APC) 

APC:n är den vanligaste partikelräknaren på Scania. Våren 2012 hade Scania 21 stycken 

APC:er.  

(Ekvation 4) 
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Figur 6 – Tre APC:er. 

AVL har konstruerat sin partikelräknare så att den uppfyller de krav som finns beskrivna i 

”3.1 Particle Measurement Programs metod” och får därför användas till certifiering av 

motorer (AVL, 2010, s. 27). Den består av en VPR och en PNC. PNC:n är en CPC som finns 

beskriven i ”Condensation Particle Counter (CPC)”. Den mest intressanta delen, den delen 

som skiljer APC:n mest från Scanias andra partikelräknare, är PND1 som är en så kallad 

Chopper Diluter. 

3.2.1.1 AVL Chopper Diluter 

I Figur 6 kan man se Chopper Dilutern, det är den som står ovanpå APC:erna. Inuti spädaren 

finns en roterande skiva med borrade hål i sig. Hålen sitter två cirklar, den inre har 8 hål och 

den yttre har 10 hål. På ena sidan av den roterande skivan pumpas provet in i spädaren, på 

andra sidan pumpas HEPA-filtrerad spädluft in i den roterande skivan. Genom att variera 

skivans rotationshastighet kan man variera spädningen. Beroende på om man väljer att 

använda den inre eller yttre ringen av hål kan spädningen varieras mellan 10 och 200 gånger 

eller 350 och 1000 gånger (AVL, 2010, ss. 27-29, 133). 

3.2.2 Horiba Particle Counter (HPC) 

HPC är Scanias inofficiella namn för Horibas partikelräknare MEXA-2100SPCS se Figur 7. I 

dagsläget äger Scania 3 stycken HPC:er.  

HPC:n är designad för att mäta partikelkoncentrationer i råavgas, annars är den designad 

efter kraven som beskrivs i ”3.1 Particle Measurement Programs metod”. PNC:n i HPC:n är 

en CPC. Största skillnaden mellan APC:n och HPC:n är spädaren (PND1). I HPC:n är PND1 

en Wide Range Continuous Diluter (WRCD).  
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Figur 7 – Horibas partikelräknare MEXA-2100SPCS. Modifierad bild från (Horiba, 2012). 

3.2.2.1 Wide Range Continuous Diluter (WRCD) 

Horibas WRCD består av flera flödesregulatorer som styr blandningen mellan provet och 

spädluften för att få en stabil spädning. Största delen av flödena hålls konstanta, medan en 

liten del av spädluften regleras kontinuerligt för att kompensera för eventuella ändringar och 

på så sätt hålla spädningen stabil. Med en WRCD kan man variera spädningen mellan 10 

och 200 gånger (Horiba, 2012, ss. 205, 208).  

3.2.3 MiniCAST 

Vid kalibrering av instrument och undersökningar av deras noggrannhet jämförs de med en 

referens, men för partikelräkning finns inte någon referensstandard (Giechaskiel, 2011a, s. 

2). För att kalibrera ett system enligt PMP:s metod krävs tillgång till avancerad utrustning 

som bland annat innehåller radioaktivt material (Giechaskiel et al., 2010, s. 4).  

Eftersom Scania inte har tillstånd att hantera radioaktivt material är det viktigt att hitta en bra 

metod att generera partiklar, med rätt storlek och koncentration, på ett sätt som inte kräver 

dessa tillstånd.  

Partikelmätningar för kalibrering kräver att partiklarna man mäter på är stabila och har en 

homogen storleksfördelning samt håller en konstant koncentration. I miniCAST-manualen 

förklaras produkten på följande sätt: 

”miniCAST (CAST = Combustion Aerosol Standard) is a real soot generating 

device for various applications where air suspended carbonaceous particles 

with adjustable and repeatable size, concentration and chemical composition 

are required.” 

-(Jing Aerosol, 2010, s. 3) 
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MiniCAST:en är således en sotgenerator, som enligt tillverkaren genererar sotpartiklar med 

varierbar storlek på ett repeterbart sätt (Jing Aerosol, 2010, s. 3).  

På grund av detta, tillsammans med vetskapen att partiklar från en CAST på många sätt 

liknar dieselpartiklar från tunga fordon (Giechaskiel et al., 2010, s. 6), valdes miniCAST:en 

som partikelgenerator för dessa mätningar. I Figur 8 ser man hur miniCAST:en fungerar. 

 

Figur 8 – Schematisk skiss över miniCAST (Jing Aerosol, 2010, s. 6) 

MiniCAST:en genererar sot genom pyrolys i en diffusionsflamma. Bränslet, i detta fall propan 

(C3H8), blandas med kvävgas (N2). Denna gasblandning blandas sedan med oxidationsluft 

och antänds, vilket genererar en flamma. För att sot ska bildas hålls blandningen fattig på 

syre vilket medför att flödet som lämnar förbränningskammaren består av partiklar täckta 

med avgaser från flamman. Partikelflödet blandas sen med kvävgas (Quench gas i Figur 8) 

ytterligare en gång för att stabilisera sotpartiklarna och förhindra fortsatt förbränning och 

kondensering (Jing Aerosol, 2010, s. 6). Därefter späds partikelflödet ut med spädluft.  

Genom att variera flödet på de olika gaserna kan man ändra flammans egenskaper vilket i 

sin tur ändrar karaktären på sotpartiklarna. Alla flöden, förutom det andra kvävgasflödet som 

är satt till 2 l/min, går att variera. På detta sätt är det möjligt att skapa partiklar i 

storleksintervallet 20-170 nm (Jing Aerosol, 2010, ss. 6, 17-19). 

Man kan ändra storleken på flera sätt. Det som rekommenderas är dock att hålla luft-

bränslekvoten konstant och variera förhållandet mellan kvävgas och propan. Om luft-

bränslekvoten hålls konstant minskas storleken på partiklarna då man ökar kvävgasflödet. 

Detta för att det bildas färre partiklar och kvävgasen minskar sotpartiklarnas agglomerering. 

Det går även att minska partiklarnas storlek genom att minska oxidationsluftens flöde, om 

luft-bränslekvoten << 1 eller öka oxidationsluftens flöde, om luft-bränslekvoten >> 1. Då man 

gör detta får man dock ha i åtanke att då luft-bränslekvoten ändras kan formen på 

partiklarnas storleksfördelning ändras och partiklar från flera olika storleksfördelningar kan 

komma att produceras samtidigt (Jing Aerosol, 2010, s. 19).  
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3.2.4 Övrig utrustning 

I alla uppställningar användes Tygon F-4040-A slangar, likadana slangar som används inuti 

APC:erna . Dessa valdes för de inte reagerar med kolväten och klarar av många olika andra 

kemiska ämnen (Saint-Gobain Performance Plastics, 2007), men även för att de är flexibla 

och lätthanterliga. 

I uppställningarna användes tre olika sorters flödesdelare, se Figur 9. Dels användes blå t-

formade flödesdelare av plast. Fördelen med dessa är att de är symmetriska och billiga, men 

nackdelarna är att de är av plast och har skarpa svängar. Den h-formade flödesdelaren från 

AVL är av metall och har inte några skarpa svängar, men nackdelen är att den är 

osymmetrisk. Den y-formade flödesdelaren från Brechtel är helt symmetrisk, gjord av stål 

som behandlats i vakuum för att få extra släta ytor och har inga skarpa svängar (Brechtel, 

2012). Nackdelen med dessa är deras högra pris och långa leveranstid. I arbetets början 

användes de t- och h-formade flödesdelarna, men när de y-formade flödesdelarna 

levererades byttes de andra flödesdelarna ut mot de y-formade.  

 

Figur 9 – De tre olika flödesdelarna 
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4 Utförande 
Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet som användes för att utföra de olika 

testmetoderna. Utförandet av de olika testerna beskrivs i stora drag, medan en mer 

detaljerad beskrivning av utförandet finns i Scaniadokumenten 2012/248, 2012/249 och 

2012/250. Kapitlet innehåller även en kort beskrivning av hur databehandlingen gick till och 

slutligen beskrivs utvecklingen av uppställningarna. 

4.1 CPC(APC)-mätningar 
Då detta examensarbete planerades var det tänkt att det huvudsakliga området skulle vara 

att utveckla en helt ny metod för intern kalibrering av Scanias partikelräknare. Detta 

ändrades dock något efter att det uppmärksammats att en del av Scanias partikelräknare 

inte hade en stabil räkneeffektivitet (Bernemyr, 2012). Enligt Euro 6 är en kalibrering giltig i 

12 månader utan ytterligare kontroll av räkneeffektiviteten (Particle Measurement 

Programme Group, 2004, ss. 67-68). Flera av Scanias APC:er hade tappat räkneeffektivitet 

inom detta tidsintervall och eftersom Scania lägger stor vikt vid att ha god mätnogrannhet 

och pålitliga resultat i motorprovningen, kontaktades AVL. Vid starten av detta 

examensarbete hade AVL därför, på Scanias uppmaning, redan utvecklat en egen metod för 

att undersöka APC:ns interna CPC mot en referens-CPC.  

Denna metod finns utförligt beskriven i lScaniadokumentet 2012/248. Då AVL redan börjat 

med detta fortsattes alla CPC(APC)-mätningar att utföras enligt denna metod. De flesta av 

dessa mätningar har utförts av personal från AVL, men för att bli bekant med utrustningen 

utfördes även ett antal av dessa mätningar inom examensarbetet.  

4.1.1 AVL uppställningen miniCAST 

 

 

 

 

 

4.1.2 Mätningarna 

Under ett test görs sju mätningar, två på omgivningsluft och fem på partiklar från 

miniCAST:en. Med hjälp av ventilen i den så kallade spädbryggan, se ”4.1.1 AVL 

uppställningen miniCAST”, justeras partikelkoncentrationen så att de fem mätningarna sker 

på olika koncentrationer. För att i så stor utsträckning som möjligt följa riktlinjerna som 

beskrivs i ”Kalibrering av PNC” användes koncentrationerna 10, 100, 1000, 5000 och 10000 

partiklar/cm3. Data från mätningarna finns i ”5.1 Resultat från CPC(APC)-mätningarna”. 

4.2 VPR-mätningarna 
Att utveckla metoden för dessa mätningar var en av examensarbetets huvuduppgifter. 

Uppställningen utvecklades med ”AVL uppställningen miniCAST” som utgångspunkt och gick 

från ”Första uppställningen” till ”4.2.1 Uppställning 5b VPR-uppställningen” då problem 

upptäcktes och löstes.  
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4.2.1 Uppställning 5b VPR-uppställningen 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Mätningarna 

Innan mätningarna börjar genomgår systemet ett undertryckstest för att försäkra att inga 

läckor förekommer. Då det är VPR:n som ska testas kan inte samma tillvägagångssätt som 

används vid CPC-mätningarna användas. Istället för att ändra partikelkoncentrationen 

genom att ändra ventilen i spädbryggan hålls ventilen i samma läge medan man ändrar 

VPR:ns spädning, Particle Concentration Reduction Factor (PCRF). PCRF är samma sak 

som reduktionsfaktorn (Ekvation 2), men har förenklats i AVL:s programvara och räknas 

därför ut som den totala utspädningsfaktorn (Ekvation 1). Mätningarna sker på PCRF 100, 

250, 500, 1000, 1500, 2000 och 3000. Ventilen i spädbryggan ska vara ställd så att de olika 

PCRF-inställningarna motsvarar partikelkoncentrationer på 10000, 4000, 2000, 1000, 667, 

500 och 333 partiklar/cm3. 

Parallellt med APC:n som testas kopplas en referens-APC. Båda dessa partikelräknare 

innehåller en intern CPC. Det kopplas även in en extern referens-CPC parallellt med den 

interna CPC i APC:n under test. Totalt loggas partikelkoncentrationen av 3 CPC:er då man 

genomför dessa mätningar. Resultaten från mätningarna finns i ”5.2 Resultat från VPR-

mätningarna”  

4.3 CPC(HPC)-mätningarna 
Utvecklandet av en metod för att testa Scanias HPC:er var en av examensarbetets 

huvuduppgifter, men eftersom det inte fanns några kända problem med Horiba-räknarens 

VPR utvecklades enbart en metod för test av CPC:erna och inte hela systemet. Den 

metoden som först användes kunde dock förenklas något och den nya förbättrade metoden 

finns beskriven i Scaniadokumentet 2012/250. De ändringar som gjorts i uppställningen 

mellan första och andra mätomgången har endast förenklat utförandet av mätningarna och 

bör inte påverka resultaten så länge längden på slangarna hålls tillräckligt långa för att provet 

ska vara fullständigt blandat då det når flödesdelaren (Scheder, 2012). Resultaten från 

mätningarna finns i ”5.3 Resultat från CPC(HPC)-mätningarna”. 
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4.3.1 HPC uppställningen miniCAST 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Mätningarna 

Då CPC:n från en Horibaräknare testas görs det först ett test för att upptäcka eventuella 

läckor på systemet. Sedan genomförs 4 mätningar på omgivningsluften. Dessa provresultat 

används för att undersöka linjäriteten på räknaren, genom uträkning av 

korrelationskoefficienten (R2) (Ekvation 3), men resultatet inkluderas inte i 

medelvärdesberäkning av avvikelsen från referensen. Detta för att omgivningsluften kan 

innehålla partiklar, av varierande storlek och sammansättning, som kan påverka 

mätresultaten olika om CPC:erna har olika Cut-Off-kurva.  

Om resultaten från de tidigare mätningarna indikerar att systemet inte läcker går man vidare 

och gör miniCAST mätningarna. Dessa mätningar används både för att undersöka linjäritet 

och för uträkningarna av avvikelsen från referensen.  

4.4 Databehandling 
Den provdata man fick behandlades något olika beroende vilken sorts test den kom från. 

Men då de olika testen utfördes på liknandes sätt finns även stora likheter. 

4.4.1 Medelvärdesbildning 

Det alla test har gemensamt är att de innehåller mätningar på partiklar genererade från 

miniCAST:en. I två av testen sker dessa mätningar vid koncentrationerna 10, 100, 1000, 

5000 och 10000 partiklar/cm3, medan det vid den tredje, VPR-checken, sker vid 333, 500, 

667, 1000, 2000, 4000 och 10000 partiklar/cm3. För varje mätning räknas sedan ett 

medelvärde ut för både systemet som testas och referenssystemet.  

I CPC-checken för APC:er jämförs medelvärdena rakt av, medan de måste justeras i de 

andra metoderna.  

I VPR-checken måste först referens-CPC:ns kalibreringsfaktor multipliceras med referens-

CPC:ns medelvärde av mätdatan. Sedan divideras referens-CPC:ns justerade medelvärde 

med referens-APC:ns medelvärde och detta värde multipliceras med en faktor som 

representerar deras, tidigare fastslagna, individuella skillnad. På detta sätt blir det slutgiltiga 

resultatet skillnaden på VPR:n då alla skillnader på CPC:erna har tagits bort på matematisk 

väg. Se Tabell 1 för ett exempel på hur uträkningen sker. 
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Tabell 1 – Exempel på databehandlingen som sker i VPR-metoden. X och Y är medelvärden av rådata. K är 
givet av CPC-tillverkaren.  Z är ett medelvärde av de senaste tre CPC-checkarna mellan referens-CPC:n 
och CPC:n i referens-APC:n. Resterande värden är uträknade med hjälp av X, Y, K och Z. De matematiska 
operationerna är angivna inom parentes. Datan är avrundade värden från PCRF 250- mätningen i VPR-
checken av APC 284 med  APC 272 som referens-APC och CPC 71021017 som referens-CPC. 

Medelvärde referens-CPC (X) 5321 

Medelvärde referens-APC (Y) 5324 

Referens-CPC:ns k-faktor (K) 1,092 

Känd skillnad mellan referenserna (Z) -4 % 

Justerat medelvärde referens-CPC (KX) 5811 

Skillnad mellan referenserna (KX/Y) 1,091 

Skillnad mellan VPR:erna (KX/Y)(Z+1)-1 5 % 

 
Då man räknar ut resultatet från HPC:ernas CPC-check så multipliceras referens-CPC:ns 

värde med sin kalibreringsfaktor och med en faktor som kompenserar om trycket avviker från 

trycket CPC:n är kalibrerad för. CPC:n som ska testas är kalibrerad vid 0 ºC och dess värde 

justeras för rumstemperatur innan referens- och test-CPC jämförs. Se Tabell 2 för ett 

exempel på hur uträkningen sker. 

Tabell 2 – Exempel på databehandlingen som sker i CPC-metoden för CPC:er från HPC:er. X, Y och P är 
medelvärden av rådata. K är givet av CPC-tillverkaren.  T är anpassat till rumstemperatur. Resterande 
värden är uträknade med hjälp av X, Y, K, T och P. De matematiska operationerna är angivna inom 
parentes. Datan är avrundade värden från miniCAST 100- mätningen i CPC-checken av CPC 70910040 
med CPC 71021017 som referens-CPC. 

Medelvärde referens-CPC (X) 71,67 

Medelvärde CPC under test (Y) 83,87 

Referens-CPC:ns k-faktor (K) 1,09 

Temperaturkompensation (T=293/273) 1,07 

Tryck (P) 96,00 

Tryckkompensation (101,3/P) 1,06 

Justerat medelvärde referens-CPC (KX*101,3/P) 82,58 

Justerat medelvärde CPC under test (Y/T) 78,38 

Skillnad mellan CPC:erna ((Y/T)/(KX*101,3/P)-1) -5 % 
 

När den för metoden specifika viktningen av medelvärdena är gjord och det testade systemet 

jämförts med referensen anges skillnaden i procent för alla koncentrationerna. +10 % 

betyder således att det testade systemet visar 10 % mer än referensen, medan -3 % betyder 

att den visar 3 % mindre än referensen. Ett system som är inom ±10 % från referensen 

anses vara godkänt. Detta gäller för alla metoderna, men i CPC-checken för APC:er bortses 

man från avvikelser där CPC:n som testas visar mer än referensen. Detta för att det inte 

finns någon känd mekanism som kan få CPC:ns räkneeffektivitet att öka. En minskning av 

räkneeffektiviteten kan förklaras med kemiska förändringar i butanolen och veken i CPC:n, 

medan en ökning beror på osäkerheter i metoden. 

4.4.2 Linjäritet 

Partikelräknarnas R2-värde undersöktes i två av de tre metoderna. Endast CPC-checken för 

CPC:er från APC:er saknar detta linjäritetstest. För att ett system ska anses linjärt ska 

kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient (R2), se (Ekvation 3), vara 

större än 0,97. 
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4.4.3 Kontroll av spädfaktorn 

I VPR-mätningarna skapas diagram över spädfaktorerna, se Figur 14. Alla spädfaktorer som 

finns när VPR:n är inställd på ”low” testas. Det som undersöks är om spädningen ändras när 

inställningen ändras och hur nära det angivna värdet den ligger. 

4.5 Uppställningarnas utveckling 
Under examensarbetet har de olika testmetoderna och uppställningarna växt fram genom 

upprepade försök där fel och brister uppmärksammats och åtgärdats. Vissa förändringar har 

gjorts för att förenkla utförandet medan huvuddelen av fokuset har legat på att få 

partikelräknarna och miniCAST:en att fungera tillsammans.  

4.5.1 Arbete för att få stabil partikelkoncentration från miniCAST:n 

Tidigt upptäcktes det att miniCAST:n inte var så stabil som det indikerats i manualen (Jing 

Aerosol, 2010). De första tendenserna till att miniCAST:n inte fungerade som önskat var flera 

avstängningar ”Unexpected Shutdown” under mätningarna på HPC:erna se Figur 10.  

 

Figur 10 - Mätning där miniCAST:n fick en "Unexpected Shutdown". Partikelkoncentrationen 
[partiklar/cm

3
] på y-axeln och tiden [s] på x-axeln. 

MiniCAST:en har fått ”Unexpected Shutdowns” många gånger under examensarbetets gång. 

Anledningen till dessa har ibland varit lätta att identifiera: För höga eller låga tryck på propan, 

kvävgas och tryckluften, glappande sladdar, trasiga flödesgivare och hastiga tryckändringar 

har varit de vanligaste orsakerna, men det har även funnits gånger då ingen uppenbar orsak 

hittats.  

Förutom avstängningarna förekom även minskning i partikelkoncentrationen se Figur 11. Det 

uppdagades att detta delvis berodde på en kombination av undertryck skapat av APC:erna, 

och att man påbörjat mätningarna innan partikelkoncentrationen hunnit stabilisera sig. Detta 

åtgärdades genom att införa en vänteperiod innan dataloggningen där man väntar på att 

partikelkoncentrationen ska stabiliseras och att ändra uppställningen så att man utjämnar 

tryckskillnaderna med HEPA-filtrerad omgivningsluft se Figur 12. Detta eliminerade det 

mesta av minskningen över tid. Försök med att tillföra filtrerad luft under tryck gjordes också, 

men utan goda resultat. 
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Figur 11 – Mätningar gjorda med ”Första uppställningen”. Partikelkoncentrationen [partiklar/cm
3
] på y-

axeln i logaritmiskskala och tiden [s] på x-axeln. 

 

 

Figur 12 - Mätningar gjorda med ”Femte uppställningen”. Partikelkoncentrationen [partiklar/cm
3
] på y-

axeln i logaritmiskskala och tiden [s] på x-axeln. 

Det förekom under en kortare period ett problem med att partikelkoncentrationen var väldigt 

låg. För att försöka åtgärda detta testades olika inställningar på miniCAST:en. Vid uppstarten 

är miniCAST:en inställd på Default Operation Point (DOP), men representanter från AVL 

rekommenderade andra inställningar. De rekommenderade inställningar som använts är 

Customer Operating Point 1 (COP) se Tabell 3. COP1 är att föredra då de partiklar som 

genereras har en storlek runt 50 nm (Giechaskiel, 2011b), en storlek som CPC:n är designad 

för att registrera med hög sannolikhet (AVL, 2010, s. 33). 
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Tabell 3 – Inställningar för miniCAST 

Inställning 
Fuel Gas 
(mln/min) 

Mixing Gas 
(l/min) 

Oxidation Air 
(l/min) 

Dilution Air 
(l/min) 

Partikelstorlek 
(nm) 

DOP1 20 0 0,50 2,00 ? 

COP1 18 0 0,85 5,00 48 

 

Det visade sig senare att det inte var något fel på de rekommenderade inställningarna utan 

problemet var en trasig flödesgivare i miniCAST:en. Flödesgivaren hade eventuellt blivit 

skadad av för högt tryck på propanet. MiniCAST:ens flödesregulatorer och ventiler är 

designade för propan med trycket 1 bar. Högre tryck stör miniCAST:ens funktion och kan 

eventuellt permanent skada utrustningen (Jing, 2012).  

MiniCAST:en med trasig flödesgivare byttes ut mot en ny miniCAST, som dock snart 

uppvisade samma instabilitet. När ventilen som styr flödet för propangasen närmade sig 

100 % utnyttjandegrad började propanflödet oscillera runt det angivna värdet, se Figur 13. 

Vad som ligger bakom detta är fortfarande oklart, men då flödesgivaren bytts ut fungerade 

miniCAST:en bra några dagar innan samma problem återkom. 

 

Figur 13 – Data loggad från miniCAST:ens flödesgivare för propanet. Den gröna linjen, överst i bilden, 
visar hur mycket av ventilens kapacitet som utnyttjas. Skalan för ventilens utnyttjande finns på vänster y-
axel [%]. Den blå, raka linjen är börvärdet på propanflödet och den röda, hackiga linjen är det faktiska 
propanflödet. Skalan för dessa finns på höger y-axel [mln/min]. X-axeln anger tiden [hh:mm:ss]. 

4.5.2 Ändringarna mellan den första och andra CPC(HPC)-metoden 

Då de första testerna utfördes på CPC:er från HPC:er kopplades miniCAST-flödet in i HPC:n, 

via ett inlopp på dess framsida och delades sedan innan det gick in i CPC:n. Detta för att 

kunna logga trycket vid CPC:n för senare tryckkompensation av datan. För att det skulle 

fungera behövde man manuellt öppna en ventil via ett servicefönster i Horiba-mjukvaran. 

Sedan fick man inte stänga av servicefönstret eftersom detta nollställde alla inställningar. Då 

det senare uppdagades att trycksensorn satt inuti CPC:n gjordes förfarandet om så att man 

exkluderade inloppet på HPC:ns framsida och istället delade flödet först och sedan anslöt det 

direkt till CPC:erna. På detta sätt förenklades utförandet av testet utan att det för den delen 

förändrade något som påverkar resultaten. 
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5 Resultat 
Detta kapitel presenterar resultat i form av tabeller och diagram. Till dessa finns korta 

beskrivningar som förklarar vad som visas. Djupare analys av resultatet finns i kapitel ”6 

Diskussion och slutsatser”. 

5.1 Resultat från CPC(APC)-mätningarna 
Totalt har det gjorts 82 mätningar under perioden 2011-11-29 till 2012-05-04, varav 10 har 

gett resultat som är utanför de givna gränserna på -10 % eller mer.  En sammanfattning av 

resultatet kan ses i Tabell 4. Avvikelser där CPC:n registrerat mer än 10 % mer än 

referensen har ignorerats, mer om detta i ”6.1 Analys av resultaten från CPC(APC)-

mätningarna”. Resultatet från alla mätningar finns i bilagan Tabell 13. 

Tabell 4 – Sammanfattning över CPC-mätningarna gjorda på CPC:er från APC:er. Den absoluta avvikelsen 
är medelvärdet av absolutbeloppet på alla avvikelser. Spridningen är genomsnittet av skillnaden mellan 
den största och den minsta avvikelsen för varje prov. 

Antal 
mätningar 

Antal avvikelser  
-10 % eller mer 

Andel 
avvikelser 

Genomsnittlig avvikelse 
(absolut avvikelse) 

Genomsnittlig 
spridning 

82 10 12 % 0 % (9 %) 6 % -enheter 

5.1.1 Mätningar utan stora avvikelser 

De flesta mätningarna gav resultat där den genomsnittliga avvikelsen var inom de givna 

gränserna. I Tabell 5 ses resultaten från fem mätningar mellan de två CPC:er som användes 

som referenser. Den genomsnittliga avvikelsen är nära noll och spridningen är låg, vilket 

indikerar att systemen registrerar partiklar i samma utsträckning. 

Tabell 5 – Resultaten från mätningarna mellan CPC 3790111905 som användes som referens i CPC(APC)-
mätningarna och CPC 71021017 som användes som referens i VPR-mätningarna och CPC(HPC)-
mätningarna. 

 CPC Referens Resultat luft Resultat miniCAST 

Datum Serinummer Serienummer Luft Luft+ ET  Genomsnitt Spridning 10 100 1000 5000 10000 

2012-01-12 71021017 3790111905 4 % 1 % 0 % 2 % 1 % 0 % - 1 % 0 % 0 % 

2012-01-13 71021017 3790111905 6 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % - 1 % - 1 % - 1 % 

2012-01-16 71021017 3790111905 9 % 16 % 2 % 3 % 4 % 2 % 1 % 1 % 1 % 

2012-01-16 71021017 3790111905 4 % 13 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 1 % 2 % 

2012-03-08 71021017 3790111905 4 % 4 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

5.1.2 Mätningar med stora avvikelser 

Även om de flesta mätningarna gav resultat där den genomsnittliga avvikelsen var inom de 

givna gränserna genomfördes även mätningar där avvikelser på -10 % eller mer upptäcktes. 

I Tabell 6 ses resultaten från de mätningarna där sådana avvikelser förekom. Totalt sett har 

det vid 10 mätningar upptäckts stora avvikelser, men som man kan se i Tabell 6 är det vid 7 

skilda tillfällen dessa har inträffat och det är endast 6 olika CPC:er som drabbats.  
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Tabell 6 – Resultaten från CPC(APC)-mätningarna där den genomsnittliga avvikelsen är större än -10 %. 
CPC 3790112101 och 3790111703 förekommer vid mer än ett tillfälle. 

 CPC Referens Resultat luft Resultat miniCAST 

Datum Serinummer Serienummer Luft Luft+ ET  Genomsnitt Spridning 10 100 1000 5000 10000 

2011-11-29 70940086 70806094 n/a -35 % -29 % 5 %  n/a n/a  -25 % -30 % -30 % 
2011-12-05 70826038 3790111905  n/a 62 % -68 % 11 % -63 % -66 % -68 % -70 % -73 % 

2011-12-22 3790112101 3790111905 -3 % -9 % -15 % 24 % -3 % -9 % -15 % -19 % -27 % 

2011-12-22 3790112101 3790111905 -9 % -6 % -10 % 17 % 1 % -6 % -15 % -16 % -14 % 
2011-12-27 3790111204 3790111905 -14 % -9 % -12 % 7 % -8 % -10 % -12 % -13 % -15 % 
2012-02-09 3790112103 3790111905 -33 % -34 % -41 % 19 % -29 % -37 % -44 % -45 % -48 % 

2012-03-22 3790111703 3790111905 -30 % -29 % -37 % 14 % -30 % -33 % -36 % -40 % -44 % 

2012-03-23 3790111703 3790111905 -66 % -64 % -64 % 5 % -62 % -63 % -64 % -66 % -67 % 
2012-03-27 3790112101 3790111905 -18 % -25 % -29 % 14 % -21 % -26 % -31 % -34 % -35 % 
2012-03-29 3790112101 3790111905 -21 % -14 % -26 % 20 % -13 % -23 % -30 % -32 % -33 % 

 

5.2 Resultat från VPR-mätningarna 
Det har totalt gjorts 10 VPR-mätningar, men de har genomförts på olika uppställningar med 

olika genomförande. Innan en färdig metod hade utvecklats gjordes 7 mätningar där det 

gjordes ändringar i testmetoden mellan varje mätning. I Tabell 7 finns en sammanställning av 

dessa tidiga mätningar. I Tabell 8 finns en sammanställning av resultaten från de 3 

mätningar som genomförts med den slutgiltiga metoden, se Tabell 9. 

Tabell 7 – Sammanfattning över alla tidiga VPR-mätningarna.  

Antal 
mätningar 

Antal avvikelser 
> 10 % 

Avvikelser Genomsnittlig avvikelse 
(absolut avvikelse) 

Genomsnittlig 
spridning 

7 1 14 % -1 % (11 %) 11 % -enheter 

 

Tabell 8 – Sammanfattning över VPR-mätningarna genomförda med den slutgilltiga metoden. 

Antal 
mätningar 

Antal avvikelser 
> 10 % 

Avvikelser Genomsnittlig avvikelse 
(absolut avvikelse) 

Genomsnittlig 
spridning 

3 1 33 % -2 % (8 %) 10 % -enheter 
 

Tabell 9 – Tabell över alla 3 VPR-mätningar utförda med den slutgiltiga metoden. 

 
CPC Referens CPC Referens APC Resultat PCRF 

Datum Serienummer Serienummer Serienummer Genomsnitt Spridning 100 250 500 1000 1500 2000 3000 100 

2012-04-25 71011224 71021017 71050249 -1% 4% -4% -2% -2% -2% -1% 0% -1% -1% 

2012-05-02 71011224 71021017 71050249 -14% 9% -12% -14% -14% -12% -18% -16% -15% -8% 

2012-05-08 3790111703 71021017 71050249 10% 16% 13% 4% 6% 11% 9% 11% 7% 21% 
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5.2.1 Funna avvikelser 

Ett fall av avvikelser i den registrerade partikelkoncentrationen mellan referensen och 

testsystemet större än ±10% förekom. Det upptäcktes också att de partikelräknare som 

användes i utvecklingen av VPR-metoden inte klarade av att ändra spädningen enligt 

användarens inställning av spädfaktorn. Felet har uppmärksammats på alla tre 

partikelräknare, (APC 166, APC 272 och APC 284), som använts i slutskedet av 

utvecklingen av VPR-metoden. Då PCFR sätts till 3000 ändras inte spädningen, se övre 

halvan av Figur 14. Då PCRF ändras från 2000 till 3000 ska PND1 förbli 200, medan PND2 

ska ändras från 10 till 15. Detta sker emellertid inte. PND2 förblir 10 (undre halvan av Figur 

14) och spädningen ändras inte från 2000. Vid ett experimentillfälle, då inga mätningar 

gjordes, lyckades APC 166 ändra PND2 från 10 till 15, men klarade då inte av att återställa 

PND2 till 10, när PCRF ställdes om från 3000 till 100. 

 

Figur 14 – Diagram över PCRF- och PND-inställningar och deras faktiska värden för APC:n som testas (till 
vänster) och referens-APC:n (till höger). I den övre halvan av bilden visas PCRF-inställningen och det 
verkliga värdet för båda APC:erna. I den undre halvan visas PND1- och PND2-inställningarna och deras 
faktiska värden för båda APC:erna. 
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5.3 Resultat från CPC(HPC)-mätningarna 
Totalt 10 mätningar har gjorts på HPC:ernas CPC:er. Då Scania i dagsläget bara har 3 

stycken betyder ändå detta att alla HPC:er har testats minst 3 gånger. I Tabell 10 finns en 

sammanställning av resultatet från Tabell 11. I Figur 15 och Figur 16 visas en grafisk 

representation av hur förhållandet mellan CPC:n och referensen varierat över tiden. I Tabell 

12 anges vad som hänt HPC:erna mellan mätningarna. Notera CPC 70910040 stora 

skillnader mellan andra, tredje och fjärde punkten i Figur 15 och Tabell 12. Observera även 

ökningen i spridning av resultaten för de fyra sista mätningarna i Tabell 11. Detta diskuteras i 

”6.3 Analys av resultaten från CPC(HPC)-mätningarna”. 

Tabell 10 – Sammanfattning över CPC-mätningarna gjorda på CPC:er från HPC:er. 

Antal 
mätningar 

Antal avvikelser 
> 10 % 

Avvikelser Genomsnittlig avvikelse 
(absolut avvikelse) 

Genomsnittlig 
spridning 

10 1 10 % 1 % (8 %)  21 % -enheter 
 
 

 

Figur 15 – MiniCAST-resultaten av alla CPC(HPC)-mätningar. Varje serie är en CPC med motsvarande 
serienummer. X-axeln visar datumet då testet genomfördes, medan y-axeln visar den procentuella 
skillnaden mellan CPC:n som testades och referensen.  

Tabell 11 – Tabell över alla 10 CPC(HPC)-mätningar 

 
CPC Referens Resultat Luft Resultat miniCAST 

Datum Serienummer Serienummer Luft Luft + ET Genomsnitt Spridning 10 100 1000 5000 10000 

2012-01-17 71046165 71021017 -4% -7% -2% 0% -2% -2% -2% -2% -2% 

2012-01-17 70910040 71021017 -1% -1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 

2012-01-17 71043154 71021017 -9% -8% -6% 3% -9% -5% -6% -6% -6% 

2012-03-27 71043154 71021017 -8% -7% -9% 6% -13% -9% -9% -7% -8% 

2012-04-02 70910040 71021017 -4% -5% -5% 1% -6% -5% -5% -5% -5% 

2012-04-03 71046165 71021017 -6% -5% -3% 0% -3% -3% -3% -3% -3% 

2012-04-23 71046165 71021017 0% 0% 1% 46% 22% -23% 10% 0% -2% 

2012-05-07 71043154 71021017 0% -13% -9% 24% -9% 3% -21% -12% -6% 

2012-05-08 70910040 71021017 -4% -9% 40% 45% 18% 62% 64% 30% 28% 

2012-05-09 70910040 71021017 -13% -19% -1% 83% -50% 14% 16% 33% -19% 
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Figur 16 – Omgivningsluftresultaten av alla CPC(HPC)-mätningar. Varje serie är en CPC med motsvarande 
serienummer. X-axeln visar datumet då testet genomfördes, medan y-axeln visar den procentuella 
skillnaden mellan CPC:n som testades och referensen. 

Tabell 12 – Visar vilka åtgärder och prover CPC:erna utsattes för mellan mätningarna och eventuella 
ändringar i metoden. 

CPC(HPC)-mätningar 
(miniCAST) 

Serienummer 

71046165 70910040 71043154 

Mätning 1  -2,26 % 1,35 % -6,22 % 

Mätning 2 -2,84 % -5,30 % -9,07 % 

Skillnad -0,56 % -enheter -6,65 % -enheter -2,85 % -enheter 

Åtgärd mellan 
mätning 1 och 2 

Motortestcell 3 veckor, 
ny miniCAST, 
uppdaterad mätmetod 

Service, ny miniCAST, 
uppdaterad mätmetod 

Motortestcell 4 veckor, 
uppdaterad mätmetod 

Mätning 3 1,34 % 40,40% -8,99 % 

Skillnad +4,18 % -enheter +45,7 % -enheter +0,08 % -enheter 

Åtgärd mellan 
mätning 2 och 3 

Motortestcell 1 vecka Motortestcell 2 veckor Service 

Mätning 4 - -1,30 % - 

Skillnad - -41,7 % -enheter - 

Åtgärd mellan 
mätning 3 och 4 

- Ingen, stod endast över 
natten mellan 
mätningarna 

- 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras resultaten. Metoderna som använts och utvecklats under 

examensarbetet analyseras och styrkor och svagheter med dessa påpekas. Även förslag om 

förbättringar och råd till kommande arbeten inom området ges. Slutligen diskuteras även 

vilka slutsatser man kan dra av den mätdata som samlats in under examensarbetets gång. 

6.1 Analys av resultaten från CPC(APC)-mätningarna 
Metoden har funnits i ett halvår och det har gjorts så pass många mätningar att man kan 

konstatera att det, även om det inte är särskilt vanligt, förekommer CPC:er som tappar i 

räkneeffektivitet på kortare tid än ett år. Då anledningen till förlusten av räkneeffektivitet 

fortfarande inte är helt klarlagd är det därför viktigt att regelbundet fortsätta med dessa 

mätningar. Resultaten visar att CPC:er som visar partikelkoncentrationer som är 30-70 % för 

låga kan förekomma. Dessa måste upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt så att inte 

viktiga beslut angående motorutvecklig tas baserat på felaktig data. 

Endast fallen där CPC:er tappat mer än 10 % i räkneeffektivitet har klassats som avvikelser 

eftersom motorer utvecklade med partikelräknare som visar lägre partikelkoncentration än 

den verkliga riskerar att misslyckas vid certifiering. CPC:er som med den nuvarande 

valideringsmetoden har för hög räkneeffektivitet klassas i dagsläget inte som avvikelser även 

om skillnaden mot referensen är över 10 %. Detta har två anledningar. Dels känner man för 

närvarande inte till någon process som kan öka räkneeffektiviteten, dels eftersom motorer 

utvecklade med partikelräknare som visar för höga partikelkoncentrationer kommer ligga 

under certifieringskraven med marginal. Det finns misstankar om att kemiska förändringar i 

CPC:ens veke eller butanol ligger bakom minskningen i räkneeffektiviteten, men en ökad 

räkneeffektivitet kan, vad man vet, inte bero på detta. Ökningarna tillskrivs istället metodens 

osäkerhet, skillnader i den ursprungliga kalibreringen och i de fall miniCAST:en varit instabil, 

skillnader i Cut-Off-kurvan. Mer om detta i ”6.4 Partikelflödet från miniCAST:en”.   

6.1.1 Förslag till förbättringar 

I själva uppställningen skulle en mer exakt, automatiserad ventil spara tid då en stor del av 

tiden under en mätning går till att justera ventilen i spädbryggan rätt.  

Ett makro som automatiskt för in all data i Excel-filen skulle spara mycket tid. Dessutom 

borde en uträkning av korrelationskoefficienten (R2) införas. För att lättare kunna få en 

överblick av resultatet skulle även en grafisk presentation av resultatet, likt den i Figur 17 

införas. 
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Figur 17 – Exempel på hur en grafisk presentation av mätdatan skulle kunna se ut. 

6.1.2 Slutsats CPC(APC)-mätningarna 

Metoden fungerar och genererar reslutat som visar att det finns CPC:er tappar mer än 10 % 

räkneförmåga på betydligt kortare tid än de 12 månaderna en kalibrering gäller. Så länge 

orsaken till degraderingen av räkneförmågan inte upptäckts bör testerna fortsättas 

månatligen. 

6.2 Analys av resultaten från VPR-mätningarna 
Resultaten från de tidiga mätningarna visar i det närmaste samma resultat som CPC(APC)-

mätningarna. I början av utvecklingen av metoden fanns det inte något system som kunde 

designeras till referens.  Dessa mätningar är därför gjorda på flera olika metoder med olika 

referenser och den mätningen som visar avvikelse är gjord med en referens som bara 

användes en gång.  

Den slutgiltiga metoden tros vara betydligt mer stabil och innehåller dessutom en matematisk 

korrektion som kompenserar för eventuella skillnader mellan referenserna, något de äldre 

metoderna inte gjorde. Den nya metoden är dock fortfarande relativt oprövad. I dagsläget har 

för få mätningar gjorts för att kunna dra slutsatser om hur väl VPR:erna fungerar. 

Det som är anmärkningsvärt är dock att alla tre APC:er, som användes i de tester som 

utfördes på den slutgilltiga uppställningen, misslyckades att ändra PCRF till 3000 (Figur 14). 

Detta är något som bör utredas vidare för att se om det är ett problem för alla APC:er.    
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6.2.1 Förslag till förbättringar 

Metoden är den minst beprövade metoden av alla tre som behandlats i detta 

examensarbete. Fler mätningar behöver utföras, dels för att förfina metoden ytterligare, dels 

för att generera mer mätdata.  

Att manuellt klistra in mätvärdena i Excel-arket som används för att presentera resultatet är 

mycket tidskrävande och skulle kunna ske enklare med hjälp av makron. 

6.2.2 Slutsats VPR-mätningarna 

Metoden har ännu ej producerat tillräckligt med data för att det ska vara meningsfullt att dra 

djupare slutsatser av resultaten. Det finns dock starka indikationer att PCRF 3000-

inställningen inte fungerar som den ska. 

6.3 Analys av resultaten från CPC(HPC)-mätningarna 
I mitten av januari var Daniel Scheder från Horiba på besök på Scania. Tillsammans med 

honom genomfördes tester på alla CPC:er från Scanias HPC:er. Dessa genomfördes enligt 

en metod som innehåller flertalet moment som inte är nödvändiga. Att metoden först 

utformades på detta sätt berodde på okunskap om HPC:ns interna sensorer. Efter 

noggrannare undersökningar kom det fram att det inte var nödvändigt att vidta flertalet av 

dessa åtgärder varvid de togs bort se ”4.5.2 Ändringarna mellan den första och andra 

CPC(HPC)-metoden” (Scheder, 2012). Detta betyder att de första mätvärdena kommer från 

en metod med vissa skillnader från den beskriven i Scaniadokumentet 2012/250. Självfallet 

vore det att föredra om alla resultat kom från identiska metoder, men de ändringar som 

gjordes var endast för att underlätta utförandet och bör ej påverka resultaten nämnvärt. 

Något som bekräftas i Tabell 11 och Tabell 12 där man kan se att det inte skett några stora 

ändringar i resultaten mellan första och andra omgångens mätningar. 

Det har inte tagits fram någon metod för att kontrollera hela systemet då det inte funnits 

några indikationer att något annat än CPC:n varit sårbar. Den begränsade tillgängligheten till 

HPC:erna har påverkat antalet mätningar som gjorts på Horibas CPC:er. Detta påverkar 

naturligtvis resultatens tillförlitlighet. 

I ”5.3 Resultat från CPC(HPC)-mätningarna” kan man konstatera att miniCAST-mätningarna 

i Figur 15 och mätningarna som genomfördes på omgivningsluft, Figur 16 stämmer överens 

relativt väl (mindre än 5 procentenheters skillnad) förutom de två sista mätpunkterna för CPC 

70910040 där den största skillnaden är nästan 50 procentenheter. Vad detta beror på är 

osäkert, men troligen spelar den instabila miniCAST:en en stor roll. Att spridningen på 

miniCAST-resultaten är 45, respektive 83 procentenheter jämfört med 6 respektive 5 

procentenheterför omgivningsluften indikerar detta starkt, se Tabell 11. 

I de sex första mätningarna i Figur 15 fanns inte några indikationer på att CPC:erna från 

HPC:er förändrar sin räkneeffektivitet mer än 10 %  på ett år. För de sista mätningarna på 

CPC 70910040 syns större avvikelser. Det har dock inte gjorts tillräckligt många mätningar 

för att dra några säkra slutsatser. Då ett system går från att visa 40 % mer än referensen ena 

dagen till att visa 1 % mindre än referensen nästa dag, se Tabell 12 och Figur 15, utan att 

någon typ av ändring gjorts tyder på att någon yttre faktor påverkat mätningarna. Det finns 

flera möjliga yttre faktorer som kan påverka resultatet på detta sätt. En möjlig förklaring är att 

miniCAST:en producerat partiklar med en storlek som den ena CPC:n klarat av att räkna i 

hög grad medan den andra inte gjort det. En mer utförlig förklaring finns i tredje stycket i ”6.4 

Partikelflödet från miniCAST:en”. En annan möjlig förklaring är att det kommit in en luftbubbla 
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i referensens butanolslang. Får inte referensen tillräckligt med butanol kan den inte räkna 

partiklarna i samma grad som den borde vilket leder till att systemet under test registrerar 

mycket fler partiklar/cm3 än referensen. En tredje möjlig förklaring är att något av systemen 

sugit i sig för mycket butanol så att butanol hamnat på optiken som används för att registrera 

partiklarna. Alla dessa tre förklaringarna är möjliga då de helt eller delvis kan upphöra att 

påverka mätningen om instrumenten får stå avstängda några timmar och sedan startas om.  

I Tabell 11 syns en tydlig ökning av spridningen av miniCAST resultaten för de fyra sista 

mätningarna. Tittar man på resultaten för de motsvarande mätningarna av omgivningsluft ser 

man att ”Luft” och ”Luft + ET” inte alls har samma spridning. Detta indikerar att metoden är 

instabil, åtminstone för mätningar på miniCAST-genererade partiklar. Men eftersom de sex 

första mätningarna inte visar någon stor spridning, varken på resultaten från miniCAST eller 

på omgivningsluften, tyder det på att metoden går att använda. Något har dock inträffat 

under de fyra sista mätningarna som orsakade stor spridning på resultaten från 

miniCAST:en. Då spridningen är stor blir resultaten otillförlitliga och även om det bara är 

CPC 70910040 som uppvisar ett helt orealistiskt resultat för den genomsnittliga avvikelsen 

måste alla de fyra sista mätningarna betraktas som ytterst otillförlitliga. 

I Tabell 12 finns två intressanta företeelser. Att CPC 71046165 ökar över 4 procentenheter i 

räkneeffektivitet efter att ha gått i motortestcell är orimligt då användning endast borde kunna 

försämra räkneeffektiviteten. Att CPC 70910040 tappar 6,65 procentenheter räkneeffektivitet 

efter service är också intressant. Efter service borde räkneeffektiviteten, jämför med 

referensen, vara oförändrad eller bättre. Resultaten från dessa två mätningar kan också 

indikera att metodens noggrannhet är i storleksordningen 5-10 procentenheter. Fler 

mätningar behövs för att med säkerhet kunna säga om HPC:erna har en problematik 

relaterad till CPC:ernas räkneeffektivitet. 

6.3.1 Förslag till förbättringar 

Bortser man från de fyra sista mätningarna där något uppenbart fel inträffat har dessa 

mätningar i övrigt fungerat bra förutom då det kommer till justeringen av ventilen i 

spädbryggan. Att justera ventilen till rätt partikelkoncentration är svårt i CPC(APC)-

mätningarna, men där har man en spädning efter ventilen på 100 gånger. Inställningen av 

ventilen i CPC(HPC)-mätningarna är 100 gånger känsligare eftersom partiklarna detekteras 

direkt, utan någon spädning mellan ventilen och CPC:n. Det är mycket svårt och 

tidskrävande att för hand ställa in ventilen rätt. Därför skulle en bättre ventil med högre 

noggrannhet, styrd av programvara som kan lagra inställningarna, spara mycket tid. 

Utöver ventilen kan även databehandlingen förbättras och förenklas med hjälp av makron. 

Införandet av makron som sköter importerandet av data skulle spara mycket tid. 

6.3.2 Slutsats CPC(HPC)-mätningarna 

Metoden som finns fungerar oftast, men skulle behöva förbättras, genom att införa en mer 

exakt och lättinställd ventil. Antalet mätningar som har gjorts är för få för att dra säkra 

slutsatser från resultatet, men ger ändå goda indikationer på partikelräknarnas tillstånd. 

Bortser man från de sista mätningarna visar mätningarna att CPC:erna i HPC:erna har en 

stabil räkneeffektivitet inom ±10% från referensen. Med tanke på att CPC:erna gått i 

motorprovning i nästan ett år innan de första testen genomfördes är detta en indikation på att 

ingen långsam försämring av räkneeffektiviteten finns. Då fler mätningar utförs kan fler 

slutsatser dras. 
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6.4 Partikelflödet från miniCAST:en 
Om miniCAST:n inte kontinuerligt levererar samma sorts partiklar med samma koncentration 

kan vissa problem uppstå. Då mätningarna sker parallellt medför detta inte lika stora problem 

som om mätningarna skett vid olika tillfällen, men det orsakar ändå osäkerhet. Stora 

svängningar i partikelkoncentrationen kan påverka systemen olika mycket då de inte 

reagerar lika snabbt. Detta gäller främst de uppställningar som har referens-CPC:n kopplat 

på APC:ns utlopp eftersom referens-CPC:n då registrerar ändringar från miniCAST:en något 

senare än den inbyggda CPC:n. Skulle en stor svängning ske precis före en mätning startar 

eller slutar är det möjligt att den endast blir registrerad av det ena systemet. Fördröjningen är 

dock inte större än att den påverkar ett eller två mätvärden och kan därför lätt åtgärdas med 

långa mätningar (längre än två minuter) samt att man repeterar mätningarna om det 

förekommit extrema svängningar i mätdatans ändpunkter.  

Det stora problemet med svängningar i partikelkoncentrationen är inte själva koncentrationen 

utan det faktum att storleken på partiklarna troligen påverkas då miniCAST:en är instabil. 

Som tidigare nämnts i ”3.1.6 Particle Number Counter (PNC)” har varje CPC en unik Cut-Off-

kurva. Enligt bestämmelser ska 50 % ± 12 procentenheter av alla 23 nm partiklar registreras 

(Working Party on Pollution and Energy, 2010, s. 11). Detta betyder att i praktiken kan två 

fullt regelmässiga CPC:er skilja 24 procentenheter i räkneeffektivitet på partiklar med 23 nm 

diameter.  

Detta arbete har inte visat hur mycket storleken ändras då miniCAST:en är instabil, men då 

Cut-Off-kurvan är brantast runt just 23 nm kan det tänkas att små ändringar i storleken på 

partiklarna gör stora skillnader i räkneeffektivitet på CPC:erna. För partiklar med storleken 

41 nm ska mer än 90 % av partiklarna detekteras (Working Party on Pollution and Energy, 

2010, s. 11). Större partiklar registreras i ännu högre grad. För partiklar med diametern 

55 nm registreras ca 96 % och vid 75 nm når man maximal räkneeffektivitet (Giechaskiel & 

Bergmann, 2011, s. 5).  

I detta examensarbete användes partiklar med medelstorleken 48 nm (Giechaskiel, 2011b) 

eftersom detta är nära storleken, 55 nm, som tillverkarna av utrustningen använder då de gör 

sina kalibreringar (Giechaskiel & Bergmann, 2011, s. 5). Dock är troligen den bästa 

partikelstorleken 75 nm eftersom skillnaden mellan CPC:ernas räkneeffektivitet är mindre för 

partiklar med denna storlek (Giechaskiel, 2011a, s. 7).  

6.4.1 Förslag till förbättringar 

Under examensarbetets gång har största delen av tiden lagts på åtgärder och försök 

ämnade att öka stabiliteten på miniCAST:en. Eventuella framtida arbeten på ämnet 

uppmanas att vara noggranna med att alltid se till att både propan- och kvävgastuben är fulla 

och håller rätt tryck. Detta i kombination med att inte utsätta miniCAST:en för övertryck eller 

undertryck gör väldigt mycket för dess stabilitet. Att använda inställningar som genererar 

större partiklar, runt 75 nm, kan också minska skillnader som beror på de individuella Cut-

Off-kurvorna. 

Den viktigaste förbättringen, som måste genomföras, innan de olika uppställningarna kan 

användas i större utsträckning är att ta reda på vad det är som orsakar att flödesgivaren för 

propanet går sönder och sedan anpassa uppställningarna så att det inte sker. 
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6.4.2 Slutsats miniCAST-problem 

Några av mätningarna utfördes med en instabil miniCAST. Allt eftersom anledningarna till 

instabiliteten upptäcktes och rättades till blev miniCAST:en stabilare. Även om alla kända 

felkällor åtgärdas påverkas miniCAST:en av omgivningen i den grad att man alltid måste 

utföra mätningarna parallellt. Det vill säga simultant med två partikelräknare som mäter på 

samma flöde. 

Slutsatsen är att arbetet som gjorts för att stabilisera bränsleflödet till och partikelflödet från 

miniCAST:en inte är tillräckligt för de uppställningar som används. En utredning om varför 

miniCAST:ens flödesgivare för propanet går sönder måste genomföras.  

6.5 Slutsats 
Under detta examensarbete har tre valideringsmetoder för Scanias partikelräknare utvecklats 

Två undersöker räkneeffektiviteten på CPC:erna, medan den tredje testar VPR:n. De tre 

metoder som utvecklats kan användas för att avgöra om en partikelräknare fungerar, men 

om en partikelräknare inte klarar den interna valideringen måste ytterligare tester 

genomföras, då anledningen till att valideringen misslyckades kan ha berott på andra orsaker 

än en trasig partikelräknare, exempelvis instabilitet hos partikelgeneratorn.  

CPC(APC)-mätningarna bekräftar att försämringar av räkneeffektiviteten större än 10 % 

förekommer på kortare tid än ett år. VPR-mätningarna uppdagade att alla VPR:er som 

testades hade problem med spädinställningen PCRF 3000. Detta är troligen ett problem som 

finns på fler VPR:er och bör utredas. CPC(HPC)-mätningarna visade att CPC-erna i 

HPC:erna fortfarande har god räkneeffektivitet efter flera månaders användning, men att 

metoden är känslig för yttre faktorer.   

Det främsta som bör göras är att ta reda på vad som orsakar att miniCAST:ens flödesgivare 

för propanet går sönder. Om anledningen kan uppdagas och metoderna anpassas efter detta 

kan proven utföras utan den extra osäkerheten som tillförs av en instabil miniCAST. 

För att underlätta framtida prover kan två åtgärder som gagnar alla tre metoderna 

genomföras. Den första åtgärden är att införa en mer exakt, automatiserad ventil. Den andra 

är att göra makron som sköter importeringen av data från datafilerna till Excel-arket där 

utvärderingen sker.  
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7 Förkortningar 
Nedan följer de förkortningar som används i examensarbetet. * Betecknar inofficiella 

förkortningar.  

APC - AVL Particle Counter 

CAST - Combustion Aerosol Standard  

CI - Compression Ignition 

COP* - Customer Operating Point 

CPC - Condensation Particle Counter 

CVS - Constant Volume Sampler 

DOP* - Default Operation Point 

DR - Dilution Ratio 

EPA - Environmental Protection Agency 

ET - Evaporation Tube 

HEPA - High-Efficiency Particulate Air 

HPC* - Horiba Particle Counter 

MEXA - Motor Exhaust Analyzer 

PCF - Particle Classifier 

PCRF - Particle Concentration Reduction Factor 

PMP - Particle Measurement Program 

PNC - Particle Number Counter 

PND - Particle Number Diluter 

PSP - Particle Sample Probe 

PTT - Particle Transfer Tube 

SPCS - Solid Particle Counting System (=HPC) 

VABIS - Vagnfabriksaktiebolaget i Södertelge  

VPR - Volatile Particle Remover 

WHDC - World Harmonized Duty Cycle 

WHSC - World Heavy Duty Steady State Cycle 

WHTC - World Heavy Duty Transient Cycle 

WRCD - Wide Range Continuous Diluter 
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Bilagor 

Uppställningar 
I alla uppställningar går flödet från vänster till höger. MiniCAST:en är kopplad till tryckluft 

(1 bar), kvävgas (4 bar) och propan (1 bar). Dessutom är alla APC:er kopplade till tryckluft 

(2 bar). Alla avgaser leds bort till ett utsug och datorer är kopplade till miniCAST:en samt de 

mätinstrument som används i testet. Allt detta utelämnas dock för att ge en tydligare 

överblick av uppställningarnas skillnader. 
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Tabell 
 

 

 

 

Tabell 13 – Tabell över alla 82 CPC(APC)-mätningarna 

 
CPC  Referens Resultat Luft Resultat miniCAST 

Datum Serienummer Serienummer Luft Luft + ET Genomsnitt Spridning 10 100 1000 5000 10000 

2011-11-29 3790111905 70806094   -6% 10% 1%     9% 10% 10% 

2011-11-29 70940086 70806094   -35% -29% 5%     -25% -30% -30% 

2011-11-29 70940086 70806094   3%               

2011-11-29 70902099 70806094   21%   5%     9%   14% 

2011-11-30 3790111703 3790111905   -21% -7% 2% -8% -7% -6% -6% -6% 

2011-12-01 3790111204 3790111905   3% 0% 7% 4% 1% 0% -1% -3% 

2011-12-01 70919242 3790111905   -6% 9% 2% 8% 8% 9% 9% 9% 

2011-12-02 3790111604 3790111905   -20% -9% 1% -9% -9% -9% -9% -10% 

2011-12-05 70826038 3790111905   62% -68% 11% -63% -66% -68% -70% -73% 

2011-12-07 3790111703 3790111905   -9% -3% 2% -4% -3% -3% -2% -2% 

2011-12-08 3790111703 3790111905   1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 

2011-12-13 70902099 3790111905 22% 23% 1% 8% -2% 0% 2% 3% 5% 

2011-12-12 3790111604 3790111905 5% 2% -3% 3% -3% -4% -2% -3% -4% 

2011-12-14 3790112003 3790111905 8% 8% 10% 3% 9% 9% 11% 11% 12% 

2011-12-15 3790112004 3790111905 -4% -5% -1% 5% 2% 1% -1% -3% -3% 

2011-12-15 70838540 3790111905 -3% 3% 7% 1% 8% 8% 7% 7% 7% 

2011-12-20 3790111602 3790111905 -5% -7% 3% 1% 3% 4% 4% 3% 3% 

2011-12-21 71109063 3790111905 -1% -4% 0% 3% -3% -1% 0% 1% 1% 

2011-12-21 3790112102 3790111905 -1% -7% 0% 5% 3% 2% -1% -2% -3% 

2011-12-22 3790112101 3790111905 -3% -9% -15% 24% -3% -9% -15% -19% -27% 

2011-12-22 3790112101 3790111905 -9% -6% -10% 17% 1% -6% -15% -16% -14% 

2011-12-23 3790112103 3790111905 -1% -6% 2% 6% 6% 4% 2% 1% -1% 

2011-12-23 3790112101 3790111905 -2% 0% 1% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 

2011-12-27 3790111204 3790111905 -14% -9% -12% 7% -8% -10% -12% -13% -15% 

2011-12-28 3790112102 3790111905 9% 5% 11% 11% 5% 8% 11% 14% 16% 

2011-12-29 3790111203 3790111905 21% 20% 13% 5% 10% 11% 13% 15% 16% 

2011-12-29 3790113608 3790111905 -5% -2% 2% 8% 6% 6% 4% 0% -3% 

2011-12-30 70902099 3790111905 16% 15% 1% 7% -3% -1% 0% 3% 4% 

2012-01-02 3790111204 3790111905 7% 9% 13% 7% 11% 11% 13% 14% 18% 

2012-01-02 3790111203 3790111905 14% 19% 16% 13% 11% 12% 16% 18% 24% 

2012-01-02 3790112003 3790111905 8% 12% 11% 1% 11% 11% 11% 12% 12% 

2012-01-03 70940300 3790111905 2% 6% 5% 2% 6% 4% 4% 5% 5% 

2012-01-04 71005168 3790111905 21% 19% 19% 4% 17% 18% 19% 21% 20% 

2012-01-05 3790111703 3790111905 7% 1% 6% 2% 5% 6% 7% 6% 5% 

2012-01-12 71021017 3790111905 4% 1% 0% 2% 1% 0% -1% 0% 0% 

2012-01-13 71021017 3790111905 6% 0% 0% 1% 0% 0% -1% -1% -1% 

2012-01-16 71021017 3790111905 9% 16% 2% 3% 4% 2% 1% 1% 1% 

2012-01-16 71021017 3790111905 4% 13% 2% 2% 3% 2% 2% 1% 2% 

2012-01-20 70847512 3790111905 4% 1% 8% 1% 8% 9% 8% 8% 9% 

2012-01-25 3790111604 3790111905 3% 2% -1% 5% 1% 0% 0% -1% -3% 

2012-01-26 3790113608 3790111905 -4% -3% 0% 5% 1% 2% 1% -1% -3% 

2012-01-27 3790112101 3790111905 -3% -4% -1% 2% -1% 0% -1% -1% -1% 

2012-02-02 3790111204 3790111905 8% 11% 17% 8% 11% 17% 19% 20% 19% 

2012-02-08 70940300 3790111905 -4% -3% 3% 3% 2% 4% 4% 3% 1% 

2012-02-09 3790112103 3790111905 -33% -34% -41% 19% -29% -37% -44% -45% -48% 

2012-02-09 3790112103 3790111905 1% 4% 14% 4% 13% 12% 15% 16% 16% 

2012-02-15 3790111703 3790111905 5% 6% 7% 3% 8% 7% 7% 6% 5% 
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Fortsättning CPC  Referens Resultat Luft Resultat miniCAST 

Datum Serienummer Serienummer Luft Luft + ET Genomsnitt Spridning 10 100 1000 5000 10000 

2012-02-16 3790111204 3790111905 -1% 3% 2% -3% 5% 4% 2% 1% 1% 

2012-02-16 71011224 3790111905 -1% 0% 15% -5% 14% 14% 15% 16% 18% 

2012-02-17 71011224 3790111905 0% -2% 11% -10% 7% 11% 13% 12% 10% 

2012-02-21 70844285 71021017 6% 4% -3% 3% -5% -2% -2% -2% -2% 

2012-02-23 3790113608 71021017 4% 4% 9% 25% -5% 6% 9% 15% 20% 

2012-02-24 3790112101 71021017 19% 12% 10% 20% -5% 10% 15% 15% 15% 

2012-02-24 3790112102 71021017 16% 9% 9% 12% 2% 7% 9% 11% 14% 

2012-03-08 71021017 3790111905 4% 4% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

2012-03-09 3790111703 3790111905 -6% -5% -2% 5% 0% -2% -2% -3% -4% 

2012-03-09 70940300 3790111905 -2% 2% -1% 3% 1% -1% 0% -1% -2% 

2012-03-15 71011224 3790111905 -2% 0% 3% 1% 3% 4% 4% 3% 3% 

2012-03-16 70847512 3790111905 2% 2% 8% 2% 7% 7% 8% 9% 9% 

2012-03-22 3790111703 3790111905 -30% -29% -37% 14% -30% -33% -36% -40% -44% 

2012-03-23 3790111703 3790111905 -66% -64% -64% 5% -62% -63% -64% -66% -67% 

2012-03-26 3790111703 3790111905 5% 14% 9% 6% 6% 7% 9% 12% 12% 

2012-03-27 3790112101 3790111905 -18% -25% -29% 14% -21% -26% -31% -34% -35% 

2012-03-29 3790112103 3790111905 -3% -2% 1% 13% 8% 3% 1% -2% -5% 

2012-03-29 3790112101 3790111905 -21% -14% -26% 20% -13% -23% -30% -32% -33% 

2012-03-30 3790112003 3790111905 -7% -6% -2% 9% 3% 1% -3% -5% -6% 

2012-03-30 71011224 3790111905 -3% -5% 0% 7% 4% 1% -1% -2% -3% 

2012-04-04 3790111703 3790111905 0% 0% 4% 8% -1% 2% 5% 7% 7% 

2012-04-10 70919242 3790111905 4% 3% 10% 3% 8% 10% 11% 11% 12% 

2012-04-10 3790112004 3790111905 0% -6% 1% 11% 6% 4% 1% -2% -5% 

2012-04-11 3790111602 3790111905 2% 5% 7% 1% 7% 6% 7% 7% 7% 

2012-04-11 71011224 3790111905 3% 5% 11% 4% 9% 10% 12% 12% 12% 

2012-04-16 3790114905 3790111905 -1% -8% -2% 3% -2% 0% -2% -2% -3% 

2012-04-19 3790112101 3790111905 1% -8% - - - - - - - 

2012-04-24 70844285 3790111905 -6% -3% -4% 20% 8% -3% -6% -10% -12% 

2012-04-24 3790111203 3790111905 4% 8% 9% 3% 8% 7% 8% 10% 10% 

2012-04-25 70919242 3790111905 6% 9% 14% 3% 13% 13% 14% 15% 16% 

2012-04-26 70826038 3790111905 3% 2% 1% 5% 3% 3% 1% 0% -2% 

2012-04-26 3790111703 3790111905 3% 13% 10% 5% 7% 8% 12% 12% 12% 

2012-05-02 71011224 3790111905 4% 6% 11% 3% 9% 11% 12% 12% 12% 

2012-05-03 70940300 3790111905 -5% 3% -3% 1% -3% -3% -3% -2% -2% 

2012-05-04 70838540 3790111905 -3% -16% -7% 14% 2% -4% -12% -10% -11% 

 


