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Arbetsmaskiner förbrukar en mycket stor del av det dieselbränsle som används i
landet. En stor del av avgasemissionerna härrör följaktligen från dessa maskiner. Det
är därför viktigt att ta fram kunskap om vilka emissioner som avges och på vilka olika
sätt emissionerna kan minskas. Som ett led i detta arbete har projektet ”Utveckling av
relevanta arbetscykler och emissionsfaktorer samt reducering av
bränsleförbrukningen för arbetsmaskiner” (EMMA), genomförts.

Projektet har finansierats av Kommunikationsforskningsberedningen (numera en del
av VINNOVA), Energimyndigheten, Vägverket och Lantbrukarnas Riksförbund.

Projektet har genomförts av ett konsortium bestående av:

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Institutionen för lantbruksteknik vid Sveriges Lantbruksuniversitet
SkogForsk
SMP Svensk Maskinprovning AB
Luleå Tekniska Universitet
Vägverket Produktion

Projektet har letts av JTI.

SMP har varit huvudansvarigt för två delprojekt:
1. Kartläggning av antal arbetsmaskiner och deras användning
2. Mätning av emissioner vid dynamiska förlopp

I denna rapport redovisas delprojekt 2.

Till alla som på ett eller annat sätt bidragit till delprojektets genomförande framföres
härmed ett hjärtligt tack.

Uppsala i december 2002

0DWV�/LQGHU
VD för SMP Svensk Maskinprovning AB
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I delprojektet ”Mätning av emissioner vid dynamiska förlopp” inom projekt ”Utveckling
av relevanta arbetscykler och emissionsfaktorer samt reducering av
bränsleförbrukning för arbetsmaskiner” (EMMA) gjorde SMP Svensk Maskinprovning
AB (SMP) jämförande mätningar av utsläppen av vissa reglerade avgasemissioner
från motorer som körs dels i statiska körcykler, dels dynamiska. De statiska
körcyklerna följde ISO 8178 medan de dynamiska körcyklerna följde förlopp som
registrerats av SLU (Inst. för Lantbruksteknik) under praktisk körning.

Mätningarna genomfördes vid SMPs motorlaboratorium i Umeå på tre olika motorer.
Motorerna bromsades i en vattenkyld, elektriskt styrd virvelströmsbroms.
Styrsystemet som möjliggjorde simulering av dynamiska förlopp utvecklades av SMP
inom projektet. De reglerade emissionerna i form av totala kolväteföreningar (THC),
kväveoxider (NOx) kolmonoxid (CO) mättes i enlighet med kravspecifikationerna i
mätstandarden ISO 8178 “Reciprocating internal combustion engines - Exhaust
emission measurement”. Därutöver mättes halten av koldioxid (CO2). Förekomsten
av partiklar (PM) mättes ej.

SMP utvecklade även ett system med en ”avgasutjämnare” som möjliggjorde att
avgasanalyser kunde göras på ett enkelt sätt även vid dynamiska körcykler under
hänsynstagande till både gaskoncentrationen och gasflödets storlek.

Utjämningssystemet beaktar såväl gassammansättningens som avgasflödets
tidsförlopp genom ”medelvärdesbildning” av variationerna i gaskoncentrationen.
Nedan illustreras utjämningen av emissionsnivåerna vid transienta körningar.
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De tre turboöverladdade dieselmotorerna hade följande huvuddata:
Motor Volvo TD63KDE Sisu-Diesel 420

DWRE
Sisu-Diesel 620

DWRE
$UEHWVPDVNLQ Hjullastare Volvo

L70
Jordbrukstraktor

Valmet 6650
Skogsmaskin

Valmet
$QWDO�F\OLQGUDU 6 4 6
&\OLQGHUYRO\P��OLWHU 5,5 4,4 6,6
0D[��PRWRUHIIHNW�N: 93 82 108
9DUYWDO�I|U�PD[�
HIIHNW��U�P

2000 2000 2200

I de följande tabellerna redovisas sammanfattande resultat från mätningarna.

9ROYR�7'��.'(

,62���������VWD�
WLRQlUD�SXQNWHU
�VDPPDQYlJGD�

0lWSXQNW�QU��
IUnQ���SXQNWV�
SURJUDPPHW

'\QDPLVND
I|UORSS�PHG
XWMlPQDUH

0HGHOYDUYWDO��USP� - 1200 1195
0HGHOHIIHNW��N:� 48,3 36,3 31,0
6SHF�EUlQVOHI|UEU�
�NJ�N:K�

0,231 0,214 0,244

6SHFLILN�&2��J�N:K� 1,63 0,41 2,19
6SHFLILN�1R[��J��N:K� 7,49 8,79 7,29
6SHFLILN�7+&��J�N:K� 0,14 0,12 0,19
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0lWSXQNWHU�IUnQ
���
SXQNWVSURJUDP

6LVX�'LHVHO�����':5(

,62���������VWD�
WLRQlUD�SXQNWHU
�VDPPDQYlJGD�

4 5

'\QDPLVND
I|UORSS�PHG
XWMlPQDUH

0HGHOYDUYWDO��USP� - 1400 1400 1393
0HGHOHIIHNW��N:� 44,1 6,640 16,60 11,1
6SHF
EUlQVOHI|UEU��NJ�N:K�

0,232 0,411 0,266 0,340

6SHFLILN�&2��J�N:K� 0,89 3,65 7,54 2,40
6SHFLILN�12[��J��N:K� 9,93 1,37 5,61 7,97
6SHFLILN�7+&��J�N:K� 0,21 0,89 0,41 0,73

6LVX�'LHVHO�����':5(

,62���������VWD�
WLRQlUD�SXQNWHU
�VDPPDQYlJGD�

0lWSXQNW�QU��
IUnQ���SXQNWV�
SURJUDPPHW

'\QDPLVND
I|UORSS�PHG
XWMlPQDUH

0HGHOYDUYWDO��USP� - 1500 1517
0HGHOHIIHNW��N:� 62,6 47,9 46,5
6SHF�EUlQVOHI|UEU�
�NJ�N:K�

0,261 0,201 0,261

6SHFLILN�&2��J�N:K� 2,05 0,70 0,82
6SHFLILN�12[��J��N:K� 8,72 5,88 7,77
6SHFLILN�7+&��J�N:K� 0,30 0,29 0,14

Ur de ovan redovisade resultaten kan man dra slutsatsen att det föreligger en viss
överensstämmelse mellan resultaten från de dynamiska körningarna och de
sammanvägda resultaten från 8-punktskörningarna förutsatt att medeleffekten från
de dynamiska körningarna överensstämmer med den sammanvägda 8-
punktseffekten. Den största skillnaden tycks gälla CO som är klart högre vid de
dynamiska körningarna.

Om man i stället väljer ut enstaka punkter från stationär körning som varvtals- och
effektmässigt stämmer väl överens med motsvarande medelvärden från dynamiska
körningar får man god överensstämmelse i de flesta avseenden. Vid körningar med
motorn TD 63 KDE erhölls dock betydligt högre CO-värden i den dynamiska
körningen.
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Vid beräkningar av emissioner från arbetsmaskiner med hjälp av t ex
livscykelanalyser (LCA) är det av stor vikt att alla ingående data är korrekta.
Emissionsdata som används i LCA baseras traditionellt på laboratorieprov där
motorn provas enligt en standardiserad körcykel med fasta belastningssteg under
stabila förhållanden. Emissionsvärden som framkommer vid de olika stegen i
provningen viktas samman till ett totalvärde genom att värdet i varje punkt tilldelas en
vägningsfaktor. Dessa vägningsfaktorer är inte anpassade till körprofilen för enskilda
arbetsoperationer. Dessutom innefattar vissa operationer kraftigt transienta förlopp
vars effekter på emissioner och bränsleförbrukning inte kan bestämmas via statiska
motortester.

Genom att genomföra emissionsmätningar på en och samma motor dels vid provning
enligt standardiserad körcykel, dels vid provning enligt faktiska körcykler med
transienta förlopp, som registrerats vid fältmätningar, kan man påvisa vilka skillnader
i emissionsvärden detta innebär och därmed erhålla ett bättre underlag för korrekta
ingångsdata i framtida LCA.

Att delprojektet genomfördes vid SMP Svensk Maskinprovning AB (SMP) avgjordes
av att SMP förfogar över motorbromsar som kan styras så att transienta förlopp kan
återskapas och före projektstart var det även klarlagt att SMP kunde konstruera en
”avgasutjämnare” som möjliggjorde att avgasanalyser på ett enkelt sätt kan göras vid
dynamiska körcykler under hänsynstagande till både gaskoncentrationen och
gasflödets storlek.
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879(&./,1*�$9�0(72'(5�)g5�0272567<51,1*�2&+�$9*$60b71,1*$5

$QYlQG�PlWXWUXVWQLQJ

Vid SMPs motorlaboratorium i Umeå finns bl a en vattenkyld, elektriskt styrd
virvelströmsbroms som är dimensionerad för den typ av motorer som ingått i det
aktuella projektet. Dessutom finns utrustning för mätning av reglerade emissioner i
form av totala kolväteföreningar (THC), kväveoxider (NOX) och kolmonoxid (CO).
Anläggningen svarar mot de krav som ställs i t ex ISO 8178, “Reciprocating internal
combustion engines - Exhaust emission measurement”. I denna mätstandard liksom i
flertalet övriga standarder för emissionsmätningar på förbränningsmotorer sker
mätningarna i ett antal punkter där motorns varvtal och vridmoment hålls konstant i
var och en av punkterna.

För mätning vid dynamiska (transienta) förlopp finns standardförslag som går ut på
att avgasflödet analyseras kontinuerligt med avseende på gassammansättningens
och avgasflödets tidsförlopp varefter ett medelvärde för en viss körcykel kan
beräknas.

I bilaga 2 finns ytterligare information om utrustningen i SMPs motorlaboratorium.

.RQVWUXNWLRQ�DY�VW\U��RFK�PlWV\VWHP

Fram till starten av det nu aktuella projektet hade SMPs utrustning enbart använts till
mätning vid fortvarighetstillstånd, d v s mätning vid fasta (stationära) punkter
avseende motorvarvtal och vridmoment. För mätning vid dynamiska (transienta)
förlopp krävdes därför utveckling och komplettering av följande:

1) ett styrsystem som möjliggör att motorn i bromsbänken kan köras i
överensstämmelse med, under praktiska körförlopp, registrerade varvtals- och
vridmomentvariationer.

2) Ett system för emissionsmätningar under dynamiska förlopp som tar hänsyn
till dels tidsvariationerna, dels det i varje ögonblick rådande avgasflödet.
Metoden förutsätter bl a att tidsfördröjningen mellan gasuttaget i
avgassystemet och motsvarande utslag på gasanalysatorn (svarstiden) går att
fastställa.

6\VWHP�I|U�VW\UQLQJ�DY�PRWRUQV�YDUYWDO�RFK�YULGPRPHQW

De aktuella motorerna monterades i en stationär bromsbänk. Via en
kraftöverföringsaxel kopplad direkt till motorns utgående axel överfördes
motoreffekten till en elektrisk effektbroms, se bild 1.
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%LOG����)|UV|NVXSSVWlOOQLQJ�PHG�PRWRUQ�9ROYR�7'��.'(�DQVOXWHQ�YLD�HQ
NUDIW|YHUI|ULQJD[HO�WLOO�YLUYHOVWU|PVEURPVHQ�6&+(1&.�:������3n�ELOGHQ�lU�|YUH
KDOYDQ�DY�VN\GGHW�|YHU�D[HOQ��JU|QPnODW��XSSIlOOW�

Bromsen med dess styrutrustning fungerar så att ett specifikt varvtal ställs in med en
potentiometer. När det faktiska varvtalet tenderar att överstiga det inställda påläggs
automatiskt ett bromsande vridmoment. Effektbromsen ser på så sätt till att motorn
håller det inställda varvtalet.

Med en omkopplare kan man ansluta potentiometerns utgång till en datastyrd
spänningssignal. I stället för manuell (långsam) styrning av varvtalet kan man då
åstadkomma ett snabbt och i förväg beräknat styrspänningsförlopp där
styrspänningen för bromsen är direkt proportionell mot motorvarvtalet. I det använda
styrsystemet är det alltså effektbromsen som bestämmer motorvarvtalet.

Det önskade vridmomentet erhölls genom styrning av dieselpådraget. Detta skedde
med hjälp av ett servosystem, LinMot-E100, i vilken en spänningssignal omvandlas
till ett motsvarande läge på utgången. Systemet grundar sig på principen för linjära
motorer och medger den snabbhet och precision som behövs i den aktuella
tillämpningen. Bild 2 visar servosystemet.
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%LOG�����6W\UXWUXVWQLQJHQ�I|U�GLHVHOSnGUDJHW�

Beräkningen av den signalspänning som skall matas in för att ge de önskade
vridmomentförloppen är betydligt mer komplicerad. I första steget beräknas vilken
”grundspänning” som behövs för att åstadkomma att motorn följer
varvtalsvariationerna men utan att avge något vridmoment. Därefter bestämmes hur
stor tilläggsspänning som behövs för att ge ett visst vridmoment på utgående axel.

Omfattande mätserier behöver göras för att fastställa sambanden mellan pålagda
spänningsnivåer och svaren i form av vridmoment vid olika varvtal. Det är inte på
förhand givet att linjär proportionalitet råder för vare sig grundspänningen eller
”momentspänningen”.

Utgående från de i fält registrerade varvtalen och vridmomenten kunde motorerna
köras i bromsbänk via datorstyrning så att en god överensstämmelse erhölls. Det
visade sig att en förutsättning för detta var minst att lägst 5 registreringar per sekund
gjordes vid fältregistreringarna. I bilaga 1 visas ett diagram över förlopp (varvtal,
vridmoment) från lastning av jord när detta återskapats vid laboratoriekörning.

6\VWHP�I|U�DYJDVDQDO\V�±�´XWMlPQDUHQ´

För mätning vid dynamiska (transienta) förlopp finns standardförslag som går ut på
att avgasflödet analyseras kontinuerligt med avseende på gassammansättningens
och avgasflödets tidsförlopp varefter ett medelvärde för en viss körcykel kan
beräknas. Metoden förutsätter bl a att det går att fastställa vilken tidsfördröjning som
gäller mellan gasuttaget i avgassystemet och motsvarande utslag på gasanalysatorn
(svarstiden) och att denna svarstid är konstant.

Det finns även ett vedertaget system ”Constant Volume Sampling” (CVS) för att
enklare kunna mäta emissioner vid transienta förlopp. Ett sådant system fanns dock
ej tillgängligt vid projektet och efter diskussioner med referensgruppen för EMMA-
projektet valdes därför ett helt annat sätt för att genomföra mätningarna. Detta
bygger på en ”utjämnare” som konstruerades inom projektet. I ”utjämnaren” bildas
under körcykeln ett medelvärde av variationerna i gaskoncentrationerna. Utjämnaren
är utförd så att den tar hänsyn till både själva koncentrationen som till gasflödets
storlek.
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Utjämnaren fungerar enligt följande. Huvuddelen av avgasströmmen från motorn, F1,
leds direkt ut ur avgassystemet. Ett tryckfall (=avgasmottrycket), P1, byggs upp på
grund av strypflänsen med håldiametern d1. Tryckfallet ökar med avgasflödet F1

enligt formeln

P1 = k1 F1
2

%LOG����3ULQFLSVFKHPD�I|U�XWMlPQDUHQ

På grund av tryckfallet uppstår även ett avgasflöde F2 genom strypflänsen d2.
Sambandet mellan detta flöde och tryckfallet framgår av formeln

P1 = k2 F2
2

Vilket leder till att k1 F1
2 = k2 F2

2

Detta i sin tur ger F2 = k3 F1

Avgasflödet genom utjämnaren är alltså proportionellt mot det totala avgasflödet.
Dimensioneringen av strypflänsarna har valts så att avgasmottrycket inte överstiger
det av motortillverkaren rekommenderade högsta tillåtna trycket och så att F2 uppgår
till ca 1% av F1, d v s k3 = 0,01.

Om volymen i utjämnaren är tillräckligt stor kommer detta låga värde på F2 att få till
följd att variationerna av gassammansättningen i ett körmönster som upprepas
cykliskt kommer att jämnas ut och stabiliseras vid ett medelvärde som tar hänsyn till
ögonblicksnivåerna av såväl emissionskoncentrationerna som avgasflödets storlek.
En förutsättning för god funktion är att volymen i utjämnaren avpassas mot flödet
genom strypfläns d2.  Om volym är för liten blir utjämningen snabb men ofullkomlig.
En för stor volym ger god utjämning men man får vänta onödigt länge på att den skall
uppnås. Dimensioneringen blir således en kompromiss mellan tillräcklig utjämning
och snabb svarstid.
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1. Körning vid en viss belastningspunkt enligt standard t.ex. ISO 8178.
Antag att utjämnaren från början varit fylld med luft. När motorn körs i en viss
driftpunkt, vilket innebär en viss given avgassammansättning, kommer luften i
utjämnaren gradvis att ersättas av avgaserna. Denna övergång sker asymptotiskt (se
diagram 1). Genom lämpligt val av utjämnarens volym V, kan man uppnå att nivån på
avgaserna i utjämnaren efter en fastställd tid ligger inom ett givet intervall (t ex inom
1%) från slutvärdet.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

slutvärde

Tid

emissionsnivå

'LDJUDP��� Stabilisering av emissionsnivåer vid körning i statisk belastningspunkt
enligt t.ex. ISO 8178.

2. Transient körning.
Antag att körmönstret är cykliskt så att samma förhållanden upprepas efter en viss
tid. Emissionerna mätt direkt i avgasröret varierar därmed också cykliskt. I
utjämnaren bildas ett medelvärde och därför blir variationerna små. Det erhållna
medelvärdet tar hänsyn till såväl koncentrationen som flödesnivån hos emissionerna.
Efterhand kommer emissionsnivån även i detta fall att närma sig ett slutvärde. Hur
snabbt detta sker bestäms av strypflänsen d2 och volymen V (se diagram 2 och 3).
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'LDJUDP����6WDELOLVHULQJ�DY�HPLVVLRQVQLYnHU�YLG�WUDQVLHQW�N|UQLQJ��)|U�DWW
nVNnGOLJJ|UD�XWMlPQDUHQV�IXQNWLRQ�KDU�PlWJDVOHGQLQJHQ�XQGHU�HQ�YLVV�WLG�DQVOXWLWV
GLUHNW�Sn�DYJDVU|UHW�
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Försöken genomfördes på tre olika turboladdade motorer utan laddluftskylare och
utan katalysator eller annan form av yttre avgasrening. Det vid försöken använda
bränslet var ”vanlig” miljöklass 1-diesel (MK1).

7DEHOO����'DWD�I|U�GH�WUH�ROLND�WXUER|YHUODGGDGH�GLHVHOPRWRUHU�VRP�SURYDGHV�
0RWRU 9ROYR�7'��.'( 6LVX�'LHVHO����

':5(
6LVX�'LHVHO����

':5(
$UEHWVPDVNLQ Hjullastare Volvo

L70
Jordbrukstraktor

Valmet 6650
Skogsmaskin

Valmet
$QWDO�F\OLQGUDU 6 4 6
&\OLQGHUYRO\P��OLWHU 5,5 4,4 6,6
0D[��PRWRUHIIHNW�N: 93 82 108
9DUYWDO�I|U�PD[�
HIIHNW��U�P

2000 2000 2200

De tre motorerna kyldes såväl vid fältproven som vid körningarna i bromsbänk med
en kylfläkt som drivs av motorn. Detta innebär att det i princip är motorns nettoeffekt
som redovisas.

Motorerna var vid försöken uppsatta i bromsbänkar så att mätningarna kunde utföras
dels vid fasta punkter enligt ISO 8178 och dels enligt fastställda dynamiska
körprogram enligt ovan. Vid proven registrerades förutom varvtal, vridmoment och
avgastemperatur även bränsleförbrukningen samt avgasernas koncentrationer av
THC, (totalkolväten), NOX (kväveoxider) och CO (kolmonoxid). Registreringarna
gjordes 5 gånger per sek för varvtal och vridmoment och 1 gång per sek för
avgasanalysen.

Proven vid fasta punkter gjordes enligt ISO 8178-4 1996 Test cycle type C1 ”Off-road
vehicles, diesel powered off-road industrial equipment”  Körcykeln innehåller 8
mätpunkter enligt tabell 2:

7DEHOO����3URYQLQJ�YLG�IDVWD�GULIWSXQNWHU�HQOLJW�,62�������������
.|USXQNW 0RWRUYDUYWDO %HODVWQLQJ

�
9lJQLQJVIDNWRU

�
1 Nominellt 100 0,15
2 Nominellt 75 0,15
3 Nominellt 50 0,15
4 Nominellt 10 0,10
5 Mellan 100 0,10
6 Mellan 75 0,10
7 Mellan 50 0,10
8 Tomgång 0 0,15
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9ROYR�7'��.'(��IUnQ�ODVWPDVNLQ�/���

7DEHOO����5HVXOWDW�PHG�PRWRU�9ROYR�7'��.'(��IUnQ�ODVWPDVNLQ�/���

9ROYR�7'��.'(
,62�����
��VWDWLRQlUD�SXQNWHU
�VDPPDQYlJW�

0lWQLQJ�DY
G\QDPLVND
I|UORSS�PHG
XWMlPQDUH

0HGHOHIIHNW��N:� 48,3 31,0
6SHF�EUlQVOHI|UEU��NJ�N:K� 0,231 0,244
6SHFLILN�&2��J�N:K� 1,63 2,19
6SHFLILN�12[��J��N:K� 7,49 7,29
6SHFLILN�7+&��J�N:K� 0,14 0,19

I den dynamiska körningen var medelvarvtalet 1196 rpm.

För att underlätta jämförelse redovisas var och en av de 8 mätpunkterna enligt ISO-
programmet nedan i tabell 4.

7DEHOO����'H�ROLND�SXQNWHUQD�HQOLJW�,62�����

0lW�
SXQNW

9DUY�
WDO

%HODVW
�

QLQJ

$[HO�
HIIHNW

%UlQVOH
I|UEU�

6SHF�
%U��I|UEU

&2
6SHF�
&2

12[
6SHF�
12[

+&
6SHF�
+&

Nr rpm % kW kg/h kg/kWh g/h g/kWh g/h g/kWh g/h g/kWh
1 2000 100 93,7 19,9 0,21 42 0,45 628 6,73 10 0,11
2 2000 75 68,0 15,4 0,23 35 0,51 483 7,13 9 0,13
3 2000 50 45,3 11,4 0,25 38 0,85 328 7,28 8 0,17
4 2000 10 9,06 5,7 0,62 73 8,13 136 15,14 9 1,02
5 1200 100 72,5 15,4 0,21 464 6,45 464 6,41 6 0,08
6 1200 75 54,4 11,4 0,21 40 0,74 450 8,29 5 0,09
7 1200 50 36,3 7,8 0,21 15 0,41 318 8,79 4 0,12
8 720 - 0 1,0 - 14 - 59 - 2 -

Man finner att den punkt i 8-punktsprogrammet som närmast motsvarar det
dynamiska förloppet vad gäller varvtal och effekt är punkt nr 7.

6LVX�'LHVHO����':5(���IUnQ�WUDNWRU�9DOPHW������

7DEHOO����5HVXOWDW�PHG�PRWRU�6LVX�'LHVHO����':5(���IUnQ�WUDNWRU�9DOPHW������

6LVX�'LHVHO�����':5(
,62�����
��VWDWLRQlUD�SXQNWHU
�VDPPDQYlJW�

0lWQLQJ�DY
G\QDPLVND�I|UORSS
PHG�XWMlPQDUH

0HGHOHIIHNW��N:� 44,1 11,1
6SHF�EUlQVOHI|UEU��NJ�N:K� 0,232 0,34
6SHFLILN�&2��J�N:K� 0,89 2,40
6SHFLILN�12[��J��N:K� 9,93 7,97
6SHFLILN�7+&��J�N:K� 0,21 0,73
I den dynamiska körningen var medelvarvtalet 1393 rpm.
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För att underlätta jämförelse redovisas även för denna motor var och en av de 8
mätpunkterna enligt ISO-programmet nedan i tabell 6.

7DEHOO����'H�ROLND�SXQNWHUQD�HQOLJW�,62�����
0lW�
SXQNW

9DUY�
WDO

%HODVW�
QLQJ

$[HO�
HIIHNW

%UlQVOH
I|UEU�

6SHF�
EU�I|UEU

&2
6SHF�
&2

12[
6SHF�
12[

+&
6SHF�
+&

Nr rpm % kW kg/h kg/kWh g/h g/kWh g/h g/kWh g/h g/kWh
1 2000 100 82,3 18,0 0,224 132 1,60 974 11,83 14 0,17
2 2000 75 62,4 13,9 0,239 35 0,56 603 9,68 12 0,19
3 2000 50 41,0 10,1 0,271 27 0,66 304 7,42 11 0,26
4 2000 10 7,61 4,5 0,642 33 4,35 62 8,17 10 1,35
5 1400 100 67,0 14,9 0,198 10 0,15 735 10,96 9 0,13
6 1400 75 52,4 11,0 0,201 22 0,42 503 9,60 7 0,14
7 1400 50 34,4 7,6 0,210 16 0,48 237 6,88 6 0,18
8 940 - 0 0,9 - 13 - 16 - 4 -

Man finner att det inte finns någon punkt i 8-punktsprogrammet som motsvarar det
dynamiska förloppet vad gäller varvtal och effekt. I ett annat sammanhang kördes
motorn i ett 22-punktsprogram (för förklaring; se delrapport inom EMMA-
projektet”Mätning av reglerade och icke-reglerade emissioner från fyra
arbetsmaskiner” från Luleå Tekniska Universitet, LTU) inom EMMA och vid 1400 rpm
erhölls följande två punkter som bättre svarar mot den aktuella dynamiska körningen:

7DEHOO����7Yn�PlWSXQNWHU�/78V����SXQNWVSURJUDP
Mode Varvtal Axel-

Effekt
Spec.

br.förbr
Spec.
CO

Spec.
NOx

Spec.
HC

Nr rpm kW kg/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
4 1400 6,640 0,411 3,65 7,54 0,89
5 1400 16,60 0,265 1,37 5,61 0,41

6LVX�'LHVHO�����':5(��IUnQ�VNRJVPDVNLQ�9DOPHW�

7DEHOO����5HVXOWDW�PHG�PRWRU�6LVX�'LHVHO�����':5(��IUnQ�VNRJVPDVNLQ�9DOPHW�

6LVX�'LHVHO�����':5(
,62�����
��VWDWLRQlUD�SXQNWHU
�VDPPDQYlJW�

0lWQLQJ�DY
G\QDPLVND
I|UORSS�PHG
XWMlPQDUH

0HGHOHIIHNW��N:� 62,6 46,5
6SHF�EUlQVOHI|UEU��NJ�N:K� 0,261 0,26
6SHFLILN�&2��J�N:K� 2,05 0,82
6SHFLILN�12[��J��N:K� 8,72 7,77
6SHFLILN�7+&��J�N:K� 0,30 0,14

I den dynamiska körningen var medelvarvtalet 1517 rpm.
För att underlätta jämförelse redovisas även för denna motor var och en av de 8
mätpunkterna enligt ISO-programmet nedan i tabell 9.



Delrapport EMMA-projektet
SMP Svensk Maskinprovning AB, delrapport 2

17 (20)

7DEHOO����'H�ROLND�SXQNWHUQD�HQOLJW�,62�����

0lW�
SXQNW

9DUY�
WDO

%HODVW�
QLQJ $[HO�

HIIHNW

%UlQVOH
I|UEU� 6SHF�

EU�I|UEU

&2
6SHF�
&2

12[
6SHF�
12[

+&
6SHF�
+&

Nr rpm % kW kg/h kg/kWh g/h g/kWh G/h g/kWh g/h g/kWh
1 2200 100 108,3 28,8 0,266 364 3,36 1067 9,85 37 0,34
2 2200 75 83,8 23,4 0,280 196 2,34 702 8,38 23 0,27
3 2200 50 71,3 17,7 0,249 135 1,90 466 6,54 20 0,27
4 2200 10 13,5 9,4 0,696 59 4,34 228 16,92 17 1,28
5 1500 100 96,3 21,2 0,220 85 0,88 966 10,03 13 0,13
6 1500 75 71,5 16,4 0,229 41 0,57 588 8,23 13 0,18
7 1500 50 47,9 9,7 0,201 34 0,70 281 5,88 14 0,29
8 910 - 0 1,4 - 18 - 34 - 7 -

Man finner att den punkt i 8-punktsprogrammet som närmast motsvarar det
dynamiska förloppet vad gäller varvtal och effekt är punkt nr 7.

!��� ���"�

Ur de ovan redovisade resultaten kan man dra slutsatsen att det föreligger en viss
överensstämmelse mellan resultaten från de dynamiska körningarna och de
sammanvägda resultaten från 8-punktskörningarna förutsatt att medeleffekten från
de dynamiska körningarna överensstämmer med den sammanvägda 8-
punktseffekten. Den största skillnaden tycks gälla CO (kolmonoxid). Den är klart
högre vid de dynamiska körningarna. Skillnaden blir särskilt stor vid ett lågt
effektuttag som fallet var för Sisu-dieselmotorn. Här togs vid de dynamiska
körningarna endast ut ca 11 kW mot den sammanvägda effekten 44 kW i 8-
punktskörningarna.

Om man i stället väljer ut enstaka punkter från stationär körning som varvtals- och
effektmässigt stämmer väl överens med motsvarande medelvärden från dynamiska
körningar får man god överensstämmelse i nästan alla avseenden. Undantaget gäller
här motorn TD 63 KDE som gav betydligt högre CO-värden när den kördes
dynamiskt.

Umeå i december 2002
SMP Svensk Maskinprovning AB



Bilaga 1. Delrapport EMMA-projektet
SMP Svensk Maskinprovning AB, delrapport 2

Bilaga 1,
 Sid 1

������	#$	!��%���	&'��	
&�(�))	'�*	)�������	*��
�	+'��'��(,
'��*������-	���	�������)���	�	(����������&����%$

'LDJUDP���  Körmönster från lastning av jord med Valmet 6650 återskapat i SMPs
motorbroms. På X-axeln anges antal sampel (i medeltal var 5 per sekund).
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SMP Svensk Maskinprovning AB (SMP) är ett helägt dotterbolag till Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut AB. SMP bedriver verksamhet inom bl a områdena
bränsleutveckling och avgasemissioner och deras miljö- och hälsoeffekter i huvudsak
när det gäller arbetsmaskiner och arbetsredskap.

Vid motorlaboratoriet i Umeå utför SMP uppdrag åt t ex tillverkare och importörer av
motorer och bränslen på olika typer av förbrännningsmotorer till bl a gräsklippare,
motorsågar, röjsågar, lantbrukstraktorer och snöskotrar. I samband med motorprov
görs också mätning av bl.a. bränsleförbrukning och temperaturer på olika punkter i
motorn och avgassystemet.

SMP förfogar över följande utrustning för bromsning av motorer:

- Bromsbänkar för motorer till små fordon och arbetsmaskiner (låg effekt, högt
varvtal)

- Bromsbänk för snöskotermotorer (hög effekt, högt varvtal)
- Bromsbänkar för motorer till större fordon och arbetsmaskiner (hög effekt, lågt

varvtal)
Samtliga bromsbänkar kan köras i båda rotationsriktningarna.

För kategorin större motorer finns följande bromsbänkar:

- SCHENK U1-40, vattenbroms,  --500 kW, --4000 rpm med manuell alt.
elektronisk styrutrustning

- SCHENK W 400, vattenkyld elektrisk virvelströmsbroms,  --400 kW, --4000
rpm med elektronisk styrutrustning

Med den elektriska virvelströmsbromsen kan även transienta förlopp köras.

Mätvärdesinsamling
I motorlaboratoriets kontrollrum finns ett system för insamling av mätdata (National
Instuments, LabVIEW). Systemet kan lagra mätdata från totalt 62 olika mätkanaler
t.ex. motorvarvtal, vridmoment, temperaturer, luft/avgasflöden, bränsleförbrukning
och avgasemissioner. Mätvärdena kan sedan redovisas i form av datatabeller
och/eller diagram där de olika storheterna kan anges som funktion av tiden eller som
funktion av en av de ingående storheterna.

(PLVVLRQVPlWQLQJDU

Motorprovningar med emissionsmätning kan genomföras enligt ISO 8178-1,
5HFLSURFDWLQJ�LQWHUQDO�FRPEXVWLRQ�HQJLQHV���([KDXVW�HPLVVLRQ�PHDVXUHPHQW�och
avser mätning av avgasernas innehåll av kolväten, kväveoxider, kolmonoxid,
koldioxid och syrehalt. I tabell 3 redovisas mätprincip och fabrikat för mätning av de
olika komponenterna i avgaserna.
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Mätutrustningen är försedd med datorstyrd, automatisk kalibrering,
mätvärdesinsamling och medelvärdesberäkning.

7DEHOO����0lWSULQFLS�RFK�IDEULNDW�I|U�PlWQLQJ�DY�GH�ROLND�JDVNRPSRQHQWHUQD

*DV 0lWSULQFLS 7LOOYHUNDUH��7\S
Kolväten      THC Flamjonisation      FID JUM Engineering       Model 109A
Kväveoxider NOx Kemiluminiscens   HCLD ECO PHYSICS         CLD 700 El ht
Kolmonoxid  CO Infraröd absorbtion NDIR MAIHAK UNOR 610, MULTOR 610
Koldioxid      CO2 Infraröd absorbtion NDIR MAIHAK                  MULTOR 610
Syre            O2 Paramagnetism M&C             O2   Analyser PMA30

Vid mätningarna leds en mindre del av avgasflödet genom en upphettad slang till
analysutrustningen. En annan mindre del leds till partikelmätningsutrustningen.
Provtagningen sker när motorn stabiliserats vid respektive mätpunkt.

%LOG����.RQWUROOUXPPHW�PHG�HPLVVLRQVPlWQLQJVXWUXVWQLQJHQ


