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SAMMANFATTNING 

Dagens förbränningsmotorer ställs inför allt högre krav på att minimera de miljöfarliga 
restprodukter som förbränningen av luft och bränsle ger upphov till. Efterbehandlingssystem har 
utvecklats i olika former för detta ändamål, där en utav dessa är EGR: Exhaust gas recirculation 
som bygger på att en del av motorns avgaser överförs tillbaka in i motorn och minskar bildningen 
av termiska kvävoxider. I detta examensarbete undersöktes ett EGR-system i AVL:s 
singelcylinder-provcell, där målsättningen var att kartlägga komponenternas inverkan på EGR-
flödet samt undersöka EGR-systemets begränsningar med fokus på att öka mängden EGR till 
motorn. 

Arbetet utfördes på AVL Motortestcenter AB i Södertälje för Karlstads Universitet i kursen 
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik MSGC17, fakulteten för natur- och 
teknikvetenskap under våren 2018.  

Kända metoder inom statistisk försöksplanering användes för undersökning av komponenterna i 
EGR-systemets inverkan, där resultaten ur testerna visade att komponenter i EGR-systemet som 
implementerats med anledning att erhålla högre EGR-flöden inte fungerade som önskat och bör 
därför uteslutas vid framtida körningar med provcellens EGR-system. Provningen var uppdelad i 
flera moment, där en utav testomgångarna bestod av att se hur EGR-systemet klarade av att 
leverera EGR till motorn vid höga laster och laddtryck. Utfallet av dessa tester visade att med 
dagens komponenter kunde EGR överföras till den grad att singelcylinder-motorn inte klarade av 
högre EGR-flöden än vad som undersöktes vid provningen.  

  



 

 

ABSTRACT 

Combustion engines today are facing more and more strict regulations due to the environmental 
impact their exhaust emissions cause. After-treatment innovations of exhaust gases has been 
developed to reduce this environmental impact, where EGR: Exhaust gas recirculation is one of 
them. EGR-systems are designed to recirculate exhaust gases back into the engine for it to be re-
used in the combustion process together with the cylinder charge consisting of air and fuel which 
decreases the formation of thermal nitrogen oxides. An EGR-system in AVL:s single-cylinder test 
bed where investigated in this thesis with the goal to determine how its components affected the 
EGR-flow back to the intake, and to determine whether the existing EGR-system were able to 
operate under driving conditions with higher load- and boost pressure for the engine. 

The project was run at AVL Motortestcenter AB in Södertälje, for Karlstad University in the 
course: Degree Project for Bachelor of Science in Mechanical Engineering, Faculty of Health, 
Science and Technology during spring term 2018. 

Known methods within Design of Experiments were used to investigate whether the components 
in the EGR-system effected the EGR-flow as were expected when implementing them. The 
results showed that they should not be used as complementary components for increasing EGR-
flow back to the intake. Testing was divided into several tests where one of the test-runs included 
operational points with high load and boost pressure. These test-runs showed that the EGR-
system could deliver sufficient amounts EGR while running the single-cylinder engine at these 
conditions. 

  



 

 

Förkortningar 

EGR   Exhaust Gas Recirculation 

NOX   Kvävoxider: NO, NO2 

LR   Long Route (EGR) 

SR   Short Route (EGR) 

LP   Low Pressure (EGR) 

HP   High Pressure (EGR) 

VGT   Variable Geometry Turbocharger 

CoV   Coefficient of Variance 

IMEP  Indicated Mean Effective Pressure 

MFB50%  Mass Fraction Burned 50% 

SOI   Start of Injection 

CA   Crank Angle 

P_EXH  Avgasmottryck 

°aTDC  °after Top Dead Center 
 
NDIR  Non-Dispersive Infrared Analyzer 
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1. INLEDNING 

Projektet genomfördes på AVL Motortestcenter i Södertälje för Karlstads Universitet i kursen 
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik MSGC17, fakulteten för natur- och 
teknikvetenskap under våren 2018. Uppdragsgivare var AVL Motortestcenter AB i Södertälje där 
uppgiften bestod av att undersöka hur större mängder avgaser kan återföras till en av deras 
testmotorers insugssida, så kallad EGR (Exhaust Gas Recirculation). 

1.1 BAKGRUND 
AVL Motortestcenter AB i Södertälje är en del av AVL List GmbH som är världens största 
fristående drivlineutvecklare inom fordonsbranschen. I Södertälje sköter AVL testning av 
förbränningsmotorer på plats i deras testceller, samt simulering och utveckling av dessa för kunder 
från hela världen. En av deras testceller består av en singelcylindermotor med ett tillhörande EGR-
system som felar framförallt då motorn körs vid höga laster och laddtryck.  

1.2 SYFTE OCH MÅL 
Genom en ingående systemanalys av nuvarande EGR-system i provcellen ska problemområden 
och kritiska komponenter identifieras och dess inverkan på systemet bestämmas.  Med ett 
förbättrat EGR-system är tanken att man ska kunna köra fler driftsfall på motorn än vad som är 
möjligt idag. 

Begränsningarna i EGR-systemet som det är utformat i nuläget beror på att otillräckliga mängder 
EGR överförs till motorns insugssida vid höga laster och laddtryck. Identifiering av kritiska 
komponenter blir ett mätbart mål för projektet, och blir avgörande för systemets funktion. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Arbetet kommer huvudsakligen rikta in sig på att identifiera kritiska komponenter för det 
ursprungliga EGR-systemet och med rätt inställningar för dessa nå projektets mål, öka mängden 
återcirkulerade avgaser. Åtgärdsförslag ifall ytterligare utvecklingspotential finns för EGR-
systemet kommer levereras i skriftlig form med motivering till implementering av 
komponenten/komponenterna.  

Projektet utförs på halvfart vecka 4–13, för att sedan utföras på heltid mellan vecka 14–23. 
Slutrapporteringen för examensarbetet är tionde juni 2018. 

1.4 DISPOSITION 
Rapporten innehåller en teoridel där motortekniska begrepp, teori kring problemformuleringen för 
projektet samt nödvändig information för EGR-system och dess användningsområden. 
Metodikdelen behandlar tillvägagångssättet för att finna en lösning på problemet och resultatdelen 
visar utfallen ur metoderna som använts. Diskussion- och analysdelen behandlar vilka slutsatser 
som kan dras ur det som redovisats i resultatdelen. 
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2. TEORI 

Grundprincipen för en förbränningsmotor är att omvandla bränslets kemiska energi till mekaniskt 
arbete genom en förbränningsprocess mellan bränsle och luft i motorns cylindrar. Den ideala 
förbränningen av bränsle och luft ger upphov till avgaser i form av vattenånga och koldioxid, men 
eftersom att förbränningsprocessen i motorns cylinder inte är ideal uppkommer även andra 
restprodukter som är skadliga för miljön. För att minska dessa avgasutsläpp, även kallade 
emissioner, har motorutvecklare konstruerat ett antal olika efterbehandlingssystem för avgaserna 
där en utav lösningarna för detta ändamål är EGR: Exhaust gas recirculation.  

2.1 EGR-EXHAUST GAS RECIRCULATION 
EGR är ett efterbehandlingssystem i förbränningsmotorer och används främst för att minska 
bildningen av termiska kväveoxider genom att återanvända en del av motorns avgaser i 
förbränningsprocessen. 

EGR-system bygger på att man återanvänder en del av motorns avgaser i förbränningskammaren, 
antingen genom en rörledning mellan motorns avgas- och insugssida eller internt i cylindern 
genom ventiltider som gör att inte all avgas strömmar ut ur cylindern efter expansionstakten. 
Avgaserna består till största del av inerta gaser, så som vattenånga, koldioxid och kväve, vilket 
betyder att dessa gaser inte ger upphov till någon kemisk reaktion med sin omgivning och 
förbränns alltså inte tillsammans med luften och bränslet i motorns cylinder. Istället agerar 
avgaserna värmeabsorberande bulk i luft-/bränsleblandningen och reducerar syrets förmåga att 
finna en bränslemolekyl att reagera med i förbränningsprocessen. Detta gör att förbränningen inte 
sker med lika hög hastighet som vid förbränning med enbart luft och bränsle vilket leder till en 
lägre förbränningstemperatur i förbränningskammaren. Lägre förbränningstemperaturer minskar 
bildandet av termiska kväveoxider då dessa bildas när syret och kvävet i luften reagerar under höga 
temperaturer [1]. Anledningen till varför förbränningstemperaturen sänks vid användning av EGR 
är på grund av att syret tar längre tid på sig att finna en bränslemolekyl att reagera med i 
förbränningen eftersom de inerta gaserna i blandningen leder luft- och bränslemolekylerna längre 
ifrån varandra. En lägre förbränningstemperatur innebär en minskad termisk belastning på 
systemet och den längre förbränningsdurationen som fås när man använder EGR leder till minskad 
risk för spikningar. [1] ”Knack”, eller spikningar som det även kallas, uppkommer då en del av 
luft-bränsleblandningen reagerar kemiskt med varandra innan flamman som antänt en del av 
cylinderladdningen når de kringliggande gaserna. Detta leder till att oönskade oscillerande 
tryckökningar sker i cylindern som kan skada komponenter i motorn. [3] 

Förutom en lägre förbränningstemperatur som i sin tur minskar bildandet av NOX erhålls en lägre 
bränsleförbrukning vid användning av EGR, då insugstrycket ökar med den ökade gasmassan. 
Detta gör att mindre pumparbete krävs för cylinderladdningen att introduceras till 
förbränningskammaren, vilket sänker bränsleförbrukningen som i sin tur leder till minskade CO2-
utsläpp [2][3].  
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2.2 EGR PÅVERKAN MOTOREGENSKAPER 
Som tidigare nämnts sänks förbränningstemperaturen i och med introducering av avgaser i 
insugsluften. Denna temperaturminskning leder till ett minskat förbränningsmedeltryck, IMEP: 
Indicated Mean Effective Pressure (cylindertrycket mätt över 150 cykler), i cylindern vilket gör 
att motorns uteffekt minskar i och med att trycket som pressar ner kolven minskar. Vid användning 
av olika %EGR med samma tändtidpunkt (vevvinkel då gnistan från motorns tändstift sänds ut) 
förskjuts vevvinkeln för parametern MFB50% : Mass Fraction Burned 50%, som är ett mått på när 
hälften av bränslet förbränts i cylindern [1]. För att kompensera detta och erhålla motorns 
driftsförhållanden konstanta ändras tändtidpunkten så att MFB50% hamnar på önskad vevvinkel 
för driftsfallet.  

En parameter som är värd att tas i beaktning vid varierande EGR-mängder tillförd motorn är 
cykelvariationen: CoV- Coefficient of Variance, som ökar med ökad EGR-mängd i insugsluften. 
CoV definieras som den procentuella variationen av IMEP mellan motorns cykler.  
Cykelvariationen ökar med ökad mängd tillförd EGR till motorn på grund av två uppkommande 
fenomen. Antingen uppstår partiell förbränning där en del av luft-/bränsleblandningen i cylindern 
inte förbränns fullständigt innan avgasventilen öppnats då luften och bränslet brinner långsammare 
och variationen av förbränningshastigheten sker slumpmässigt mellan cyklerna. Vid ännu högre 
EGR-halter kan felantändning ske där cylinderladdningen inte brinner alls vissa cykler. [3] 

2.3 OLIKA EGR-SYSTEM 
Utformningen av ett EGR-system kan generellt beskrivas som en rörledning kopplad mellan 
motorns avgassida till insugssidan. I dagens motorer finns ett antal olika varianter av EGR-
systemens uppbyggnad som definieras av vart avgaser tas ut ur avgassystemet och vart dessa 
introduceras på insugssidan. Man kan beskriva EGR-systemets utformning genom att undersöka 
var avgaserna blandas med insugsluften i relation till gasspjället.  
Lågtryckssystem introducerar EGR till insugsluften innan gasspjället medan högtryckssystem 
leder avgaserna till en förgrening efter gasspjället. Nedan ges beskrivningar av de olika systemens 
karaktäristik. 

2.3.1 High Pressure EGR System (Short Route EGR System) 
Högtryckssystem, även kallat ”short route” eller ”high pressure EGR-system”, överför avgaser 
från motorns högtrycksområden, dvs innan turbons turbin på avgassidan och efter turbons 
kompressor på insugssidan (se Figur 1: High Pressure EGR System), alternativt innan katalysatorn 
på avgassida till motorns insug för en motor utan turbo.  

Dagens motorer för både lätta och tunga fordon använder sig vanligtvis av högtryckssystem på 
grund av dess snabba responsförmåga att växla mängden EGR i systemet då detta är önskat, samt 
att utformningen av systemet kräver relativt lite utrymme. 

En nackdel med högtrycksystemet i framförallt dieselmotorer är de stora mängder partiklar 
avgaserna innehåller som kan täppa igen exempelvis EGR-ventilen eller bidra till att en hinna med 
oönskad smuts sätter sig i cylinderväggar och insug. 
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Figur 1: High Pressure EGR System 

2.3.2 Low Pressure EGR System (Long Route EGR System) 

I turbomatade motorer karaktäriseras ett lågtryckssystem genom att avgaserna tas från avgasröret 
efter turbons turbin, alternativt efter katalysator, och återinförs innan turbons kompressor på 
insugssidan, se Figur 2: Low Pressure EGR System. Lågtryckssystem har till skillnad från 
högtryckssystem sämre respons vid varierande efterfrågan på EGR för motorn då avgaserna färdas 
en längre sträcka. Den längre sträckan, samt de fler komponenter som avgaserna strömmar igenom, 
gör att en fördröjning uppstår när EGR-mängden ökas eller minskas eftersom att den strömmande 
mängd EGR närmast insuget inte är den önskade, utan återfinns en bit uppströms i EGR-systemet.  

Då man leder hela avgasströmmen genom turbons turbin använder man dess effektivitet i större 
utsträckning än vad som blir fallet med högtryckssystem, där en del av avgaserna strömmar genom 
EGR-ledningen utan att driva turbon. Detta blir fördelaktigt för bränsleförbrukningen vid låga 
laster och varvtal eftersom att turbon utgör ett större arbete med den större mängd strömmande 
avgaser genom turbinen [4].  
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Figur 2: Low Pressure EGR System 
 
 

Hybrid EGR-system är en kombination av både högtrycks- och lågtryckssystemen där man 
utnyttjar de olika systemens egenskaper vid de tillfällen de är som mest effektiva. 

 

Figur 3: Hybrid EGR System 
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Internal EGR 

Istället för att cirkulera avgaser från avgas- till insugssida har ett alternativ testats där man genom 
att öppna och stänga avgasventilen vid lämplig tidpunkt lyckas kvarhålla en del avgaser i cylindern 
och på så sätt återanvända avgaserna i förbränningen. Kvarvarande avgaser kommer alltid finnas 
efter varje förbränningscykel även fast detta inte är önskat, och kan därför inte helt uteslutas vid 
val av mängden tillförda avgaser från ett externt EGR-system. Detta har dock visat sig vara 
ofördelaktigt i praktiken i jämförelse med både högtrycks- och lågtryckssystem då de kvarvarande 
avgaserna i cylindern inte hinner blanda sig ordentligt med insugsluften, samt för att överflödiga 
mängder avgaser blir kvar i cylindern vid låga motorvarvtal. I och med detta ökar 
bränsleförbrukningen, avgastemperaturer och NOX-utsläppen vid användning av sådana system. 
[6] [7] 

2.4 KOMPONENTER EGR-SYSTEM 
 
Vid vissa driftsfall där differenstrycket som driver avgaserna inte är tillräckligt, exempelvis då 
turbons verkningsgrad är god, så uppstår problem med att återföra tillräckliga mängder EGR till 
motorns insugssida då gaser endast strömmar från ett högtrycksområde till ett lågtrycksområde. 
Detta gäller både för lågtrycks- och högtryckssystemen och för att skapa det differenstryck mellan 
avgas- och insugssida som driver avgaserna genom systemet har olika komponenter i EGR-
systemen implementerats med anledning att kunna använda EGR även vid dessa driftsförhållanden. 

En lösning för att öka drivtrycket i EGR-systemet kan göras genom att styra avgasflödet ut ur 
avgassystemet med ett gasspjäll nedströms EGR-förgreningen i avgassystemet. Detta gör att 
avgaserna får svårare att flöda genom avgassystemet och ett större gasflöde strömmar då genom 
EGR-systemet istället. En annan vanlig lösning på problemet med otillräckligt positivt EGR-
drivtryck är implementering av en VGT - Variable Geometry Turbocharger där man bland annat 
kan styra tryckfördelningen mellan avgas- och insugssida och möjliggöra att avgaserna 
återcirkuleras vid dessa driftsfall. Turboelement med variabel geometri är inte utformade just för 
att driva EGR, men detta är en positiv effekt som en VGT har för EGR-flödet [5].  

Olika typer av fläktar eller kompressorer kan implementeras i EGR-systemet för att driva EGR-
flödet till insuget. EGR-pumpen måste drivas av antingen motorns vevaxelsrotation eller genom 
en extern motor som i sin tur tar en del av motorns totala effekt eller utrymmesbesparing för den 
externa motorn [4]. I provcells-miljön som detta projekt utgår ifrån finns möjligheten att 
implementera en separat motor till EGR-pumpen då utrymmet inte är begränsat så som blir fallet 
i ett produktionsfordon. Fördelen med detta är att EGR-mängden kan väljas fritt för motorns 
driftsfall med en separat styrning för EGR:en i form av EGR-pumpen som inte kompromissar 
motorns funktionalitet. 
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3. METODIK 

Detta kapitel innehåller arbetsstrukturen samt de metoder och verktyg som använts under 
projektets gång för att möjliggöra en systemförståelse över EGR-systemet och vad som hindrar 
avgaserna att återcirkuleras under drift med höga laster och laddtryck.  

3.1 PLANERING 
Projektet startade med en projektplanering där en kort inledande bakgrund återgavs med 
projektbeskrivning, problemformulering samt även syfte och mål för projektet. De olika 
momenten statuerades och beskrevs överskådligt för att få en bild över projektets arbetsgång. En 
tidsplanering sattes upp i form av ett Gantt-schema som inkluderade de olika projektmomenten, 
delmoment så som delredovisningar och inlämningsdatum under projektets gång, samt även 
slutdatumet för projektet.  

De tillgängliga resurserna för projektet beskrevs där en singelcylinder testcell med tillhörande 
EGR-system och mätutrustning fanns till studentens förfogande. Dokumentering hanterades med 
Office-paketet, samt mätresultaten från provningar samlades i provcellens mätprogram LabMeas.  

En riskanalys för de största riskerna med projektet dokumenterades och dess påverkan ifall de 
inträffade rangordnades genom en riskbedömning. 

3.2  LITTERATURSTUDIE 
Litteraturstudien fokuserade på att skapa en överblick av hur de ingående komponenterna i 
nuvarande EGR-systemet i testcellen fungerar samt motortekniska faktorer som kan påverka 
avgasflödet från avgas- till insugssida. Studier gjordes även kring industriella tester och hur de 
kritiska komponenterna för EGR-systemets funktionalitet skulle testas. För att bilda en uppfattning 
om hur problemställningen skulle kunna komma att lösas undersöktes även tidigare kända metoder 
för avgasåterledning. Informationssökningen skedde med tillgänglig litteratur och 
internetsökningar, samt även genom intervjuer med personer som konstruerat EGR-systemet i 
testcellen.  

3.3  TESTPLANERING 
Under provplaneringsfasen analyserades vad som studerats under litteraturstudien med avseende 
på relevanta testmetoder och mätningar för att kunna fastställa komponenterna i EGR-systemets 
inverkan på mängden återcirkulerade avgaser till insuget. Även singelcylinder-motorns 
funktionalitet var tvunget att tas i beaktning i denna fas för att kunna erhålla så tydliga och entydiga 
mätresultat som möjligt. Under hela projektet, framförallt testplaneringen, hölls intervjuer med 
erfarna operatörer inom testcellen ifråga för att på så sätt kunna använda informationen till bland 
annat fiskbensdiagrammet och kommande beslut om vad som kom att testas senare i projektet. 

3.3.1 Fiskbensdiagram 
Fiskbensdiagram, eller Ishikawa-diagram som de även kallas, används för att kartlägga eventuella 
orsaker till varför ett problem eller tillstånd uppstår. Huvudorsakerna skrivs ned i var ände av de 
s.k ”fiskbenen”, med anslutande delorsaker till huvudorsakerna längs fiskbenen. Fiskbensdiagram 
visar inga lösningar på problemen, utan ger en tydligare bild av vad som kan tänkas vara relevant 
att undersöka ytterligare och ha i beaktning vid fortsatt analysering av problemet. [11] Verktyget 
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användes för att bena ut relevanta testobjekt och vad som skulle vara viktigt att ta i beaktning för 
att utföra en korrekt testning av EGR-systemet. 

3.4 TESTMETODER 
Metoderna som användes under testningen baserades på tidigare fiskbensdiagram och intervjuer 
som låg till grund för besluten om vad som tordes relevant att testas. Statistisk försöksplanering 
användes för att fastställa komponenternas inverkan på systemet. Motorn kördes på körpunkter 
med lägre laster och laddtryck under faktorförsöken för att sedan utföra en separat provning vid 
körpunkter med högre laster och laddtryck med syfte att analysera problemen som uppstår vid 
dessa driftsfall för singelcylinder-motorn. 

3.4.1 Statistisk försöksplanering - SFP 
Statistisk försöksplanering, även kallat flerfaktorförsök, innebär att man väljer ut ett antal variabler 
(faktorer) som man vill testa att variera för att undersöka hur dessa påverkar mätresultaten. Dessa 
faktorer kan delas in i tre olika kategorier: kontrollerbara, observerbara samt okända faktorer. De 
kontrollerbara faktorerna kan vara exempelvis mätbara parametrar så som tryck och flöden i ett 
system eller en kompressors varvtal. Med observerbara faktorer menas utomstående faktorer som 
kan komma att påverka mätresultatet, till exempel omgivningstemperaturen vid försöken. Okända 
faktorer innefattar parametrar som varierar mätresultatet slumpmässigt. 

Vid användning av flerfaktorförsök krävs färre försök än om man anammar ”en faktor i taget”, 
vilket innebär en besparing i tid för försöken. Man får även information om hur faktorernas 
samspel påverkar resultatet, samt även vilka faktorer som påverkar resultatet slumpmässigt. [9] 

Under provningen användes ett fullfaktorförsök för att kunna testa komponenternas inställningar 
på fler än två nivåer och på så sätt kunna se ifall det fanns samverkanseffekter som gynnade 
resultaten mellan högsta respektive lägsta nivåerna för komponenterna. Mätresultaten 
sammanställdes och analyserades i Minitab. Nivåer för de inkluderade komponenterna i 
faktorförsöken visas i Kapitel 4.2.2. 

3.4.2 Provning vid driftsfall med höga laster och laddtryck 
Undersökning av vad EGR-systemet klarar av i form av EGR-flöden och tryckuppbyggnad 
skedde genom körning på driftsfall för motorn enligt körpunkter angivet i Kapitel 4.2.4. 
Utförligare beskrivning av tillvägagångssättet vid denna provning visas i Kapitel 4.2.3. 

 3.4.3 Mätning av tryck och temperatur 
För att kunna analysera hur tryckfall över komponenter och temperaturer vid olika driftsfall i 
systemet och hur dessa påverkar resultatet av försöken monterades tryck- och temperaturmätare 
enligt positioner angivet i Figur 4: Schematisk skiss över singelcylinder-testcellen. Under de olika 
försöken loggades denna data i LabMeas för att senare kunna analyseras. 

3.5 STRATIFIERING/UPPDELNING AV DATA 
För att på ett enkelt sätt analysera och visualisera resultaten från datainsamlingen ur testerna 
användes grafer och datainsamling via Excel. 
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4. PROVNING & EGR-SYSTEM 

I detta kapitel beskrivs singelcylinder-motorns EGR-system och dess uppbyggnad samt de tester 
som utfördes med syfte att kartlägga systemkomponenternas inverkan på EGR-flödet till motorns 
insug. 

4.1 SINGELCYLINDER-PROVCELL 
Inom AVL:s motortestverksamhet i Södertälje består en utav provcellerna av singelcylinder-
motorn där dess tillhörande EGR-system undersöks i detta projekt.  

Singelcylinder-motorn är uppbyggd av ett modifierat prototypmotorblock som drivs av 
naturgasbränsle bestående av ca 90% metan. Motorn används i forskningssyfte inom framtida 
gasmotorer för tunga fordon. EGR-systemet för singelcylinder-motorn är ett högtryckssystem 
bestående av ett antal ventiler, en EGR-kylare samt en EGR-pump i form av en skruvkompressor 
som skapar ett ökat drivtryck för avgaserna vidare till insuget. Då denna motor med dess 
tillhörande komponenter används i en experimentell miljö möjliggörs styrning av ingående- samt 
utgående parametrar till en högre grad än vad som blir fallet med en produktionsmotor. Bland 
annat kan laddtryck, avgasmottryck, tändtidpunkt, bränsle-/lufttillförsel samt andra 
motorparametrar varieras fritt för att erhålla önskad funktion för driftsfallet, exempelvis är 
laddtrycket inte låst till en specifik turbo, utan styrs via en extern kompressor för provcellen och 
styrs separat från motorn. Nedan beskrivs EGR-systemets uppbyggnad samt komponenter mer 
ingående. 

 

Figur 4: Schematisk skiss över singelcylinder-testcellen 
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Avgasspjället finns placerad efter pulsutjämnaren och har som funktion att simulera det 
avgasmottryck som uppstår i motorns avgasgrenrör. I detta fall simuleras en turbomotor, där 
tryckuppbyggnaden innan turbinen påverkar gasernas flöde genom motorn. Detta avgasmottryck 
skapar en tryckskillnad mot insugssidan vilket bidrar till flöde av avgaser denna vägen, där ett ökat 
tryck genom ett mer stängt avgasspjäll möjliggör ökade EGR-flöden till motorn.  

 
EGR-kylaren hanterar höga ingående temperaturer och sänker temperaturen för avgaserna innan 
de blandas med insugsluften. Kylaren omsluts av ett hölje innehållande ett aluminiumnätverk (likt 
de som återfinns i motorns vattenkylare) där avgaserna strömmar igenom. En tvärsgående 
vattenledning inuti höljet kyler aluminiumnätverket med ett kylmedium, exempelvis en 
vatten/glykol-blandning som används till motorns kylare. De höga ingående temperaturerna och 
de fuktiga avgaser som flödar genom kylaren medför att den måste vara tillverkad av högst värme- 
och korrosionsresistenta material. Syftet med att kyla avgaserna är för insugstemperaturen inte ska 
bli för hög vid introducering av EGR, men även för att turbons kompressor (i detta fall EGR-
kompressorn då ingen turbo finns i singelcylinder-testcellen) är mycket känslig för höga 
temperaturer och svalare medium genom denna minskar värmeslitaget. Vid kylning får avgaserna 
en högre densitet vilket underlättar kompressionen av luft och avgaser i kompressorn och lägre 
pumpverkan krävs för att driva gasflödet. [2]  

Pulsutjämnaren placerad efter förgreningen mellan EGR- och avgassystemets förgrening 
motverkar att avgasernas pulsationer ger upphov till att avgaser färdas tillbaka in i singelcylinder-
motorn. 
 

 

Figur 5: Pulsutjämnare samt EGR-kylare 

Kondenskärlen samlar upp de kondenserade avgaserna som uppkommer efter EGR-kylaren samt 
genom systemet då vattenångan i avgaserna kondenseras mot de kallare rörväggarna. Detta för att 
undvika att vätskan når EGR-pumpen eller blandtanken på insugssidan. Inloppsröret på 
kondenskärlen har en böjning som av centrifugalkraften trycker avgaserna längs kondenskärlets 
väggar. Denna böjning konstruerades med syfte att avgaserna ska stanna kvar en längre tid i 
kondenskärlet så att den kvarvarande fuktiga luften i avgaserna hinner kondenseras inuti kärlet 
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innan avgaserna strömmar vidare i systemet. Kondenskärlen töms kontinuerligt av en extern pump 
för att undvika att dessa överfylls av den kondenserade vattenångan från avgaserna. 

 

Figur 6: Kondenskärl 2 

EGR-pumpen består av en skruvkompressor som skapar ett drivtryck för avgaserna från avgas- 
till insugssida så att tillräckliga mängder EGR finns tillgänglig till motorn vid behov. En 
skruvkompressor är uppbyggd av två parallella axlar med varsin tillhörande skruv av olika 
geometri som roterar i motsatt riktning från varandra. Gasen sugs in vid skruvarnas inlopp och 
komprimeras mellan dem vilket skapar ett högre tryck i gasen när de sedan förs ut ur kompressorn. 
Skruvkompressorer arbetar genom att skapa ett positivt deplacement för gasen, vilket betyder att 
den volymminskning som den ingående gasen utsätts för mellan de roterande skruvarna i 
kompressorn ökar gasens tryck [8]. Gasflödet ut ur en skruvkompressor är kontinuerligt och är 
därför väl lämpad för EGR-systemet då man vill erhålla så jämna flöden som möjligt till 
blandningstanken för att undvika varierande EGR-mängd in i singelcylinder-motorn, vilket skulle 
leda till cykelvariationer som är skadliga för motorn.  

Skruvkompressorn i testcellen drivs av en trefas-elmotor med tillhörande frekvensomvandlare som 
möjliggör reglering av rotationshastigheten och således drivtrycket för gaserna strömmande 
genom den. En ökad kompressionsgrad i skruvkompressorn leder till en ökad utloppstemperatur 
ur kompressorn vilket således påverkar insugstemperaturen för motorn då de varma avgaserna 
introduceras till insuget.  
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Figur 7: Skruvkompressor med tillhörande elmotor samt kondenskärl 1. 

Strypventilen placerad efter skruvkompressorn hanterar mängden EGR genom systemet och 
skapar en samlad mängd EGR innan den i de fall ventilen inte står helt öppen. Anledningen till 
varför man satte dit denna strypventil var för att skruvkompressorn skulle ha något att bygga upp 
ett tryck mot ifall kompressorhastigheten var för låg och inte lyckades komprimera gasen 
tillräckligt. Teorin vid implementeringen av strypventilen var som sådan att detta mottryck skulle 
gynna EGR:ens positiva drivtryck vidare till insuget.  

 

Figur 8: Strypventil 
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Blow-by-ventilens funktion är tänkt att gynna ett ökat flöde i systemet genom att leda bort en del 
av avgaserna ut ur skruvkompressorn via en förgrening till avgassystemet genom att underlätta 
skruvkompressorns pumpverkan och erhålla ett ökat flöde genom den. Konceptet är baserat på att 
avgasspjällets ställvinkel behöver stängas mer vid användning av blow-by-ventilen för att erhålla 
önskat avgasmottryck för driftsfallet då man leder bort en större mängd avgaser genom EGR-
systemet, och inte vidare till avgassystemet efter pulsutjämnaren.  

 

Figur 9: Blow-by-ventil vid kompressorutloppet 

EGR-ventilen är av typen kägelventil där en kägla tätar genomloppet genom ventilen och styrs 
genom att skruvas i vertikalled för att ändra genomloppsarean för rör-kanalen. Denna styrs via 
provcellens manöverpanel där den procentuella öppningen regleras. 

Blandningstanken finns placerad mellan EGR-ventilen och motorns insug där luft och EGR 
blandas innan denna gasblandning introduceras till insuget. Vanligtvis sker blandningen av gaser 
slumpmässigt vilket kan leda till varierande mängder EGR och luft ifall de inte hinner blandas 
ordentligt innan insuget. Blandningstanken gör att EGR och luft hinner blandas tillräckligt för att 
anta att jämna mängder av gasblandningen lämnar tanken och fortsatt till insuget. 
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Figur 10: EGR-ventil och blandningstank. 

EGR-systemet som beskrivits ovan har problem med att leverera tillräckliga EGR- mängder till 
insuget då motorn utsätts för höga laster och laddtryck. Nedan beskrivs de tester som utfördes på 
EGR-systemet och dess komponenter för att undersöka hur dessa påverkade tryck och flöden i 
systemet. 

4.2 PROVNING 
I detta kapitel beskrivs hur provningen gick till med syfte att undersöka hur komponenterna 
påverkar tryck och flöden i EGR-systemet. Flera separata prover utfördes för detta ändamål, 
både med singelcylinder-motor i drift samt EGR-systemet frånkopplad motorn. 

4.2.1 Kompressor- & elmotortester 
För att undersöka elmotor och skruvkompressorns förmåga att driva gasflöden genom systemet 
gjordes en separat mätning för dessa. EGR-systemet frikopplades före skruvkompressorn samt 
efter EGR-ventilen för att möjliggöra en luftflödesmätning genom skruvkompressorn och vidare 
genom resterande komponenter i systemet. Elmotorns beteende vid olika utloppsmottryck testades 
för att ta reda på ifall det fanns några variationer vid olika varvtal samt utloppsmottryck, eller 
andra observerbara variationer för dess prestanda. Testningen gick till så att en mätserie där både 
stryp- och EGR-ventilen stod helt öppna och elmotorns tillhörande potentiometer stegades upp 
gradvis i tre steg. Samma steg för potentiometern testades över en mätserie där strypventilens 
öppning stängdes till 25% öppen och EGR-ventilen 10% öppen.  Tryckmätningar utfördes innan 
EGR-ventilen och flödesmätning med en luftmassemätare av typen: ABB Sensyflow som 
monterades innan EGR-kompressorn, som således mätte luftströmningen in i resterande delen av 
EGR-systemet.  

Ytterligare tre prover gjordes där endast EGR-ventilens öppning ändrades från 10% öppen till 
100% öppen, tryck- och flödesmätning skedde enligt beskrivet i tidigare stycke. 
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4.2.2 Faktorförsök 
Det initiala testet utfördes med syfte att kartlägga de komponenter i EGR-systemet som påverkar 
mängden återcirkulerade avgaser till insuget med hjälp av ett fullständigt faktorförsök. Vid 
fullständiga faktorförsök krävs inte lika många försök som vid försök med en faktor i taget, samt 
att samverkan mellan de olika faktorerna kan verifieras, vilket inte blir helt självklart när man 
testar en faktor i taget [9].  

Två separata försöksplaner utfördes för EGR-systemet, en försöksplan som följdes där 
singelcylinder-motorn kopplades ifrån EGR-systemet och skruvkompressorn pumpade luft från 
atmosfärstryck genom systemet, samt en försöksplan där singelcylinder-motorn kördes på 
körpunkter enligt Kapitel 4.2.4, detta för att senare jämföra resultaten ur de olika faktorförsöken. 
Enligt systembeskrivningen i tidigare stycke beskrivs strypventilen, blow-by-ventilen, 
avgasmottrycket samt skruvkompressorn med tillhörande elmotor. Dessa komponenter valdes att 
inkluderas i faktorförsöken då dessa påverkar gasflödet genom EGR-systemet. Två separata 
analyser av flöde och tryck i systemet utfördes för båda faktorförsöken för att fastställa 
komponenternas inverkan i EGR-systemet.  

Vid försöksplanen för singelcylinder-motorn frånkopplad mättes tryck vid olika punkter i systemet 
enligt angivet i Figur 11: Schematisk bild över EGR-systemets utformning vid faktorförsök med 
motor ur drift, där trycket innan EGR-ventilen senare användes vid analysen av faktorförsöket. 
Ytterligare en analys bestående av hur komponenterna i EGR-systemet påverkade gasflödet 
utfördes där flödet in i systemet mättes med en luftmassmätare av typen: ABB Sensyflow. 
Försöksplanen visas i Bilaga B och faktornivåerna i Tabell 1: Faktornivåer vid faktorförsök med 
singelcylinder-motor frånkopplad EGR-systemet. Detta för att senare kunna jämföra mätresultaten 
med faktorförsöken vid körning med singelcylinder-motor i drift, och på så sätt få en bättre bild 
över hur systemets komponenter korrelerar. 

 

Figur 11: Schematisk bild över EGR-systemets utformning vid faktorförsök med motor ur drift 
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Tabell 1: Faktornivåer vid faktorförsök med singelcylinder-motor frånkopplad EGR-systemet 
Faktor: Blow-by 

(%öppen) 
Strypventil 
(%öppen) 

Skruvkompressor 
(potentiometernivå) 

EGR-ventil 
(%öppen) 

Nivå 1 0 25 1 10 
Nivå 2 100 75 2 50 
Nivå 3  100 3 75 

 

Faktorernas nivåer som användes vid faktorförsöket då motorn var i drift presenteras nedan i 
Tabell 2: Faktornivåer vid faktorförsök med singelcylinder-motor i drift, och försöksplanen i 
Bilaga C. Motorns driftsfall (körpunkter) som användes för de olika försöken beskrivs i Kapitel 
4.2.4.  
 

Tabell 2: Faktornivåer vid faktorförsök med singelcylinder-motor i drift 
Faktor: Blow-by 

(%öppen) 
Strypventil 
(%öppen) 

Skruvkompressor 
(potentiometernivå) 

EGR-ventil 
(%öppen) 

Nivå 1 0 25 1 10 
Nivå 2 100 100 2 50 
Nivå 3   3 75 

 
Den procentuella EGR-halten samt tryckuppbyggnaden innan EGR-ventilen analyserades efter 
utförda faktorförsök. Den procentuella EGR-halten beräknas enligt Ekv.1 där koldioxidhalten i 
insuget samt avgassystemet mäts för att utföra beräkningarna. Mätningen av koldioxidhalten i 
insuget samt innan katalysatorn på avgassidan gjordes med en Horiba MEXA 9100 EGR Analyzer, 
en så kallad NDIR: Non-Dispersive Infrared Analyzer, som senare används för att räkna ut den 
procentuella EGR-halten tillförd motorn, vilket är måttet på motorns tillförda EGR-mängd och 
därav en utav de relevanta mätresultaten ur faktorförsöken. Detta räknar programvaran LabMeas 
sedan ut med Ekv. 1 enligt: 

%𝐸𝐺𝑅 =
∗

           Ekv. 1 
   

RL50 = CO2-halt insug [%] (volymetrisk procent av total avgasmängd) 
RG50 = CO2-halt före katalysator [%] (volymetrisk procent av total avgasmängd) 

EGR-flödet beräknas enligt Ekv. 2: 

𝐸𝐺𝑅 =
∗

           Ekv. 2 

 
QG24 = QG23*60 Avgasmassflöde [kg/h] 
QG23 = Avgasmassflöde [kg/min] (Beräknad utifrån Ekv. 3) 
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𝑄𝐺23 = 𝑄𝐿01 + ∗          Ekv. 3 

QL01 = Luftmassflöde [kg/min] 
GB50 = Total bränslemassa använd [g] 
HM10 = Total mättid [s] 

EGR kan även mätas som den procentuella CO2-halten i insugsluften enligt Ekv. 4: [3]  

 𝐸𝐺𝑅 =
𝑚𝐸𝐺𝑅

𝑚𝑙𝑢𝑓𝑡∗𝑚𝐸𝐺𝑅
           Ekv. 4 

där 𝑚    representerar avgasernas massa i insuget och 𝑚  massa för den rena insugsluften. 

Formeln kan även appliceras med respektive massflöde för CO2 och luft vid mätpunkten i insuget 
istället för massan. [4] 

Då mängden avgaser i insugsluften påverkar ett antal motorparametrar som tidigare nämnts så 
hölls motorparametrarna som visas för respektive körpunkt i Kapitel 4.2.4. konstanta för att 
motorns inverkan på faktorförsöket skulle minimeras. 
 
Efter genomförda försök beräknades komponenternas påverkan på mätresultaten samt även 
samverkanseffekter mellan de olika komponenterna i EGR-systemet.  

Mjukvaran Minitab användes för effektberäkningarna och den efterkommande analysen för vilka 
komponenter som påverkar mängden återcirkulerade avgaser. 

4.2.3 EGR-systemets begränsningar 
Efter genomförande och analys av faktorförsöken där komponenternas inställningar för att erhålla 
störst mängd återcirkulerade avgaser fastställdes testades EGR-systemets begränsningar vid 
körning på tre olika driftsförhållanden. Val av körpunkter återfinns i Kapitel 4.2.4. 

Testningen av EGR-systemet skedde i två steg för de olika driftsfallen, där det första steget genom 
att öka den procentuella mängden EGR tillförd till motorn stegvis, samt öka laddtrycket simultant 
med ett konstant avgasmottryck. Under den andra testserien stegades laddtryck och %EGR upp på 
samma vis som det första testet för driftsfallet, men även avgasmottrycket stegades upp på liknande 
vis för att erhålla ett konstant differenstryck över motorn, vilket då underlättar skruvkompressorns 
arbete att driva avgaser. Detta för att samla data och undersöka ifall EGR-systemet stod för 
begränsningen vid de olika driftsfallen, eller ifall singelcylinder-motorn stod för begränsningen 
och inte klarade av mängden tillförd EGR.  

Motorns begränsning för det aktuella driftsfallet mättes med parametern CoV. För att undvika 
haverier och för att motorn skulle operera stabilt under provningen begränsades CoV:n till 3%. 

Inställningarna för respektive komponent, tryckförluster och temperaturer i systemet 
dokumenterades. 
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4.2.4 Val av körpunkter 
Körpunkter innefattar specifika driftsfall för motorn ifråga som används internt inom AVL när 
provning av olika slag utförs. De driftsfallen som EGR-systemet i singelcylinder-provcellen 
tidigare haft problem med är vid höga laster och laddtryck. Vid dessa förhållanden har avgaserna 
svårare att överföras till insuget då det ökade insugstrycket gör att EGR:ens drivtryck även den 
måste ökas för att skapa ett differenstryck som gör att EGR:en strömmar från avgas- till insugssida.  

För körpunkterna vid faktorförsöken valdes driftsfall med lägre laddtryck för två olika 
motorvarvtal. Detta för att undvika kraftiga spikningar som kan uppkomma vid drift med högre 
last och laddtryck då den tillförda EGR:en varieras mellan försöken.  

De driftsfall som kom att testas var P3 samt P9, där dess motorparametrar redovisas i Tabell 3: 
Körpunkter för faktorförsök enligt nedan.  

Tabell 3: Körpunkter för faktorförsök 

Körpunkt 
Varvtal IMEP MFB50% P_EXH EGR Lambda SOI Last Laddtryck 

enhet rpm bar °aTDC 
kPa 
(ÖT) %   °CA Nm bar (ÖT) 

                    

P3 1292 6,03 9,8 12 7,1 0,986 366 83 -0,3 

P9 1292 10,87 7,7 43,3 5,4 0,99 428 167 0,15 
 

Vid testningen av EGR-systemets begränsningar valdes körpunkter med högre laster och 
laddtryck än vid faktorförsöken då den tillförda EGR:en ökades successivt och kontrollerat, 
vilket underlättade operatörens arbete med att hålla singelcylinder-motorns drift stabil. 

Körpunkterna som valdes vid testerna redovisas i  
 
Tabell 4: Körpunkter för begränsningstester, där driftsfallen har varierande last, varvtal samt 
laddtryck, vilket ansågs relevant att testa för att få en tydlig bild över hur EGR-systemets beteende 
såg ut vid olika insugstryck och tillförd luftmassa till motorn.  
 
Tabell 4: Körpunkter för begränsningstester 

Körpunkt 
Varvtal IMEP MFB50% P_EXH EGR Lambda SOI Last Laddtryck 

enhet rpm bar °aTDC 
kPa 
(ÖT) %   °CA Nm bar (ÖT) 

                    

P2 1292 20,5 10,7 99,3 7,6 0,975 541 333 1,05 

P4 1292 14,77 8,7 47,1 6,3 0,978 450 233 0,49 

P10 1580 18,8 11,5 105 13,9 0,98 619 298 0,98 
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5. RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultatet av vad som togs fram under projektet med ett inledande stycke 
som redovisar varför man valde att genomföra de prover som utfördes. Därefter redovisas 
resultaten ur dessa provningar.  

5.1 FISKBENSDIAGRAM 

 

Figur 12: Fiskbensdiagram över påverkande faktorer vid provningen 

Ovanstående fiskbensdiagram i Figur 12: Fiskbensdiagram över påverkande faktorer vid 
provningen blev resultatet av vad som observerats under litteraturstudien, intervjuer samt 
projektets problemställning för att få en tydligare bild om vad som kom att bli relevant att 
undersöka, samt ha i beaktning vid provning av EGR-systemet. Nedan beskrivs vardera del av 
fiskbensdiagrammet. 

 EGR-kylarens egenskaper med avseende på tryckfall och flöde genom denna ansågs från 
början inte ha någon relevans då den är konstruerad för Scanias åttacylinder-motorer och 
bör därför släppa igenom tillräckliga flöden och ge upphov till marginella tryckfall då 
gasen strömmar genom den. För att säkerställa att så var fallet gjordes en tryckfallsmätning 
över EGR-kylaren under provningen. Resultatet av tryckfallsmätningen som gjordes 
visade endast ett tryckfall på 0,3kPa över EGR-kylaren, vilket i sammanhanget inte blir 
kritiskt för EGR-systemets prestanda. 

 Mätningen av tryck, temperatur, CO2-halt och flöden i systemet gjordes enligt angivna 
positioner i Figur 4: Schematisk skiss över singelcylinder-testcellen där endast en 
tryckfallsmätning över EGR-kylaren behövde tilläggas innan testningen då befintlig 
mätutrustning i testcellen fanns att tillgå. Mätning av massflöden utfördes med tidigare 
kalibrerad mätutrustning. 

 Skruvkompressorns betydelse för återcirkulering av avgaserna är av stor magnitud då 
insugstrycket ökar och tryckskillnaden mellan avgas- och insugssida gör att avgaserna inte 
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har något naturligt tryckfall att drivas genom EGR-systemet med. Därför ansågs en separat 
testning av skruvkompressorn frikopplad från singelcylinder-motorn kunna ge svar på dess 
funktionalitet vid olika användning av EGR-systemets övriga komponenter.  

 Under faktorförsöken som genomfördes med syfte att fastställa ifall koncepten att blow-
by- och strypventilen skulle ge ett ökat flöde och tryck för avgaserna i EGR-systemet 
behövdes en plan för de utomstående parametrarna som påverkar avgasens tryck och flöde 
ut ur singelcylinder-motorn. Här beslutades att driftfallets parametrar som redovisas i 
Tabell 3: Körpunkter för faktorförsök skulle hållas konstanta för att minimera utomstående 
faktorers inverkan på EGR:ens flöde samt tryck, vilket skulle leda till missvisande 
testresultat från faktorförsöken. 

 EGR-systemets komponenter bestod av tre stycken ventiler, en kompressor samt en EGR-
kylare som visats i tidigare kapitel. Hur dessa påverkar EGR-flödet var av intresse och 
valdes därför med i faktorförsöken, där ventilernas respektive nivåer kvantifierades genom 
dess procentuella öppning. EGR-kylarens flödeskapacitet mättes separat som tidigare 
nämnts i detta kapitel. 

 För att säkerställa att inga oönskade temperaturökningar skedde i systemet mättes 
temperaturer enligt angivet i Figur 4: Schematisk skiss över singelcylinder-testcellen. 

5.2 ELMOTORTEST 
Nedan visas resultaten av hur varvtalet för elmotorn som driver skruvkompressorn varierade vid 
olika motloppstryck i EGR-systemet. 

 

Figur 13: Elmotorns karaktäristik vid olika utloppsmottryck 

Ingen skillnad visades mellan dessa två olika utloppsmottryck, vilket visas i Figur 13: Elmotorns 
karaktäristik vid olika utloppsmottryck, där varvtalen för de olika ventillägena inte visade sig 
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variera. Varvtalet mättes med ett stroboskop på skruvkompressorns drivande axel. Hade varvtalet 
varierat vid varierande mottrycksförhållande hade ett antagande om att elmotorn är 
underdimensionerad på grund av dess oförmåga att driva skruvkompressorn under olika 
mottrycksförhållanden i systemet, vilket resultaten visar inte vara nödvändigt i detta fall då 
varvtalen korrelerar för de olika mottrycken. 

5.3 KOMPRESSORTEST 
För att undersöka skruvkompressorns förmåga att driva ett gasflöde och skapa ett drivtryck 
utfördes ett antal tester för denna utan singelcylinder-motorn i drift. Metodiken beskrivs i Kapitel 
4.2.1 och resultaten av dessa redovisas i graferna nedan. 

 

 

Figur 14: Luftmassflöde genom systemet  

Grafen i Figur 14: Luftmassflöde genom systemet visar, likt mätningen av varvtalet i elmotortestet, 
att skruvkompressorn klarar av att leverera ett linjärt flöde under olika mottrycksförhållanden och 
indikerar ingen förändring vid de olika mottrycksförhållandena. 
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Figur 15: Tryck innan EGR-ventil som funktion av elmotorns potentiometerinställning. 

Tryckbildningen innan EGR-ventilen för potentiometerns nivåer vid olika inställningar för EGR-
ventilen stödjer resultaten från mätningarna ur varvtal- och flödesmätningarna där det framgått att 
skruvkompressorn klarar av att skapa ett linjärt ökande drivtryck för gaserna även då den utsätts 
för olika mottrycksförhållanden. Från atmosfärstryck gav skruvkompressorn upphov till en 
tryckökning på 80kPa som högst då EGR-ventilen stod 25% öppen.  
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5.4 FAKTORFÖRSÖK  
För att fastställa stryp- och blow-by-ventilens inverkan på EGR-systemets förmåga att driva 
avgaser till insuget utformades två försöksplaner, en försöksplan för EGR-systemet utan 
singelcylinder-motorn i drift där skruvkompressorn drev luft från det rådande atmosfärstrycket, 
samt en försöksplan för faktorförsöken med singelcylinder-motor i drift vilket beskrivs i Kapitel 
4.4.2. Resultaten av dessa faktorförsöks redovisas i kapitlen nedan. 

5.4.1 Faktorförsök EGR-system utan singelcylinder-motor 
Under faktorförsöken som genomfördes utan singelcylinder-motor i drift pumpades luft genom 
skruvkompressorn och vidare till resterande EGR-system där lufttrycket innan EGR-ventilen samt 
luftmassflödet mättes i systemet för att kunna undersöka hur komponenternas nivåer gav upphov 
till variation i form av drivtryck och flöde i systemet. Resultaten av faktorförsöken redovisas nedan 
i detta kapitel och analysen i Bilaga 1. 

 

Figur 16: Faktoreffekter på luftmassflödet för respektive nivåer 

Resultaten ur faktorförsöket med avseende på luftmassflödet visas i Figur 16: Faktoreffekter på 
luftmassflödet för respektive nivåer, där det framgår att blow-by-ventilens öppning bidrar till ett 
ökat flöde i systemet. Strypventilens inverkan på luftmassflödet var i princip obefintlig i detta 
faktorförsök, vilket visas då strypventilens nivåer i Figur 16 (1, 2, 3) ger upphov till nästintill 
obefintliga förändringar på luftmassflödet jämfört med övriga faktorer.  

 

Figur 17: Faktoreffekter för tryckuppbyggnaden innan EGR-ventil 

I Figur 17: Faktoreffekter för tryckuppbyggnaden innan EGR-ventil visas att en stor del av det 
flöde in i systemet som blow-by-ventilen gav upphov till leds vidare till avgassystemet istället för 
genom EGR-systemet, därav den tryckminskning innan EGR-ventilen som visas då ventilen är på 
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nivå 2 (öppen). Strypventilen ger upphov till en tryckökning på ca 0,1kPa vid ändring från 100% 
öppen till 75% öppen. 

5.4.2 Faktorförsök EGR-system 
Då faktorförsöken genomfördes valdes körpunkter enligt kapitel 4.2.4 där försöksplanen som 
visas i Bilaga 2 följdes vid testerna. Faktorförsöken ur körpunkt P3 valdes bort ur resultaten då 
skruvkompressorns inverkan på EGR-flödet inte gav någon effekt vid varierande nivåer, på 
grund av det naturliga differenstryck i systemet som gav upphov till ett EGR-flöde även utan 
användning av skruvkompressorn. Detta gjorde att strypventilens inverkan att fungera som 
mottryck för skruvkompressorn inte kunde fastställas. Resultaten ur faktorförsöken vid drift på 
körpunkt P9 redovisas nedan och analysen av dessa i Bilaga C. 
 

 

Figur 18: Faktoreffekter för EGR-flödet 

Strypventilen fastslogs inte ha någon inverkan på EGR-systemets förmåga att driva EGR-flöde 
till motorn och uteslöts därför ur beräkningen för faktorernas nivåer för högst EGR-flöde 
(se Bilaga C) som visas i Figur 18: Faktoreffekter för EGR-flödet. Där visas även att blow-by-
ventilen bör hållas stängd för högst EGR-flöde. 
 

 

Figur 19: Faktoreffekter för EGR-systemets tryckuppbyggnad 

Faktorernas inverkan på EGR:ens positiva drivtryck vid de olika faktornivåerna visas i Figur 19: 
Faktoreffekter för EGR-systemets tryckuppbyggnad, där det visas att drivtrycket som överför 
avgaser från EGR-ventil till blandningstank påverkas av de två ventilerna av intresse i detta fall: 
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strypventilen samt blow-by-ventilen. Blow-by-ventilen visar här, likt resultaten som visas i Figur 
18: Faktoreffekter för EGR-flödet, att denna bör hållas stängd för både EGR-flödet samt 
uppbyggnad av EGR:ens drivtryck. Jämförs dessa med resultaten från faktorförsöken som utfördes 
utan motor i drift visas här att det ökade flöde som uppstod i systemet då färdas till avgassystemet 
snarare än genom resterande del av EGR-systemet. Strypventilen visas påverka 
tryckuppbyggnaden positivt då denna inte används och är helt öppen och inte används som 
mottryck för ett ökat drivtryck i EGR-systemet (nivå 2 i Figur 19). 

5.5 EGR-SYSTEMETS BEGRÄNSNINGAR 
Under begränsningstesterna användes endast skruvkompressorn, avgasmottrycket samt EGR-
ventilen för att variera EGR-flödet genom systemet då blow-by- och strypventilen fastställts inte 
ha någon inverkan för ett ökat drivtryck och flöde i tidigare faktorförsök.  

Första testserien avgasmottrycket hölls konstant (röda prickar i figurerna nedan) fick 
skruvkompressorn problem att driva högre EGR-flöden till motorns insug vilket bland annat visas 
i Figur 21: Uppmätt %EGR för begränsningstesterna vid körpunkt P10 där högre EGR-halter 
kunde överföras då avgasmottrycket användes. Detta beror på det ökade arbete skruvkompressorn 
måste ge upphov till vid högre differenstryck mellan avgas- och insugsida. 

Andra testserien där avgasmottrycket i systemet ökades succesivt med inloppstrycket och 
procentuell EGR- mängd bidrog till att högre EGR-flöden kunde överföras till insugssidan. Nedan 
visas grafer på EGR-flödet vid de olika driftsfallen. 

 

 

Figur 20: Uppmätt %EGR för begränsningstesterna vid körpunkt P2 
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Figur 21: Uppmätt %EGR för begränsningstesterna vid körpunkt P10 

 

Figur 22: Uppmätt %EGR för begränsningstesterna vid körpunkt P4 

Graferna ovan visar att vid de olika driftsfallen: P2, P4 samt P10 då avgasmottrycket följde 
inloppstrycket, konstant differenstryck över motorn, kunde höga EGR-flöden överföras till 
insugssidan. Avgränsningen: CoV< 3% nåddes för samtliga uppmätta punkter vid provning då 
differenstrycket hölls konstant över motorn vilket visar att önskade EGR-halter kunde överföras 
till motorn, då högre tillförda mängder EGR skulle tillslut leda till att singelcylinder-motorn inte 
klarade av att operera stabilt. Eftersom testerna var avgränsade till att endast röra sig inom 
gränserna för vad som singelcylinder-motorn klarade av i form av CoV framgick det att det är 
singel-cylindermotorn som står för begränsningen snarare än EGR-systemets kapacitet att driva 
EGR-flöden då avgasmottrycket följde inloppstrycket.  
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5.6 KVÄVEOXIDBILDNING VID ANVÄNDNING AV EGR 

 

Figur 23: Graf över kväveoxidbildning vid introducering av EGR i singelcylinder-motorn 

Ovan ges ett talande exempel på vad EGR kan göra för bland annat en förbränningsmotors 
emissioner och klimatpåverkan. Under testerna loggades kväveoxidbildningen i 
avgassammansättningen vid olika tillförd mängd EGR till singelcylinder-motorn. En minskning 
på ungefär en tiopotens visas då 2,2 %EGR tillförs motorn jämfört med 37 %EGR, vilket motiverar 
den positiva effekt EGR-systemen gör framförallt för fordonsindustrins miljöpåverkan. Även om 
det är orealistiskt för de flesta motorer att drivas med 37 %EGR då förbränningsegenskaperna 
påverkas kraftigt negativt vid sådana mängder tillförd EGR är det ändå värt att tas i beaktning med 
dagens rådande krav på förbränningsmotorers minskade miljöpåverkan. 
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6. UTVÄRDERING 

En stor del av projektet bestod av att skapa förståelse över hur testcellens EGR-system är uppbyggd 
och vad som påverkas vid ändringar av bland annat singelcylinder-motorns driftsparametrar, hur 
EGR-systemets komponenter påverkar tryckuppbyggnad och flöde för att kunna utföra relevanta 
tester. En annan del av projektet bestod av att undersöka vad som tidigare dokumenterats kring 
olika EGR-system och dess uppbyggnad för att kunna göra bedömningen ifall den befintliga 
lösningen med skruvkompressorn är motiverat. Denna del av projektet var den som stod för den 
största arbetsbördan och nya insikter konstaterades under hela projektets gång. 

Faktorförsöken som utfördes både med samt utan singelcylinder-motor i drift fastställde att 
koncepten med stryp- och blow-by-ventilens påstådda inverkan för ett ökat drivtryck och EGR-
flöde inte stämde och dessa bör inte användas för det ändamål som var tänkt vid implementeringen 
av komponenterna i EGR-systemet. Metoden gav en fullskalig inblick över hur EGR-systemets 
komponenter korrelerade och gav resultat som gynnar framtida arbete med EGR-systemet. 

Provningen av vad EGR-systemet kunde klara av i form av EGR-flöden vid höga laster och 
laddtryck gav resultat som gjorde att slutsatser om huruvida komponenterna i EGR-systemet 
möjliggjorde körning vid dessa driftsfall. Detta gjorde att man kunde konstatera att det är möjligt 
att köra fler driftsfall på motorn och metoden att testa EGR-systemets begränsningar visade sig 
gynna det senare utfallet från provningen. 

Singelcylinder-provcellens funktionalitet under provningen varierade ständigt då det flertalet 
gånger uppstod problem med saker som: mätutrustning, oljeläckage eller att hårdvaran tillhörande 
mätinstrumenten som användes för motorn gick sönder. Detta gjorde att provningen var tvunget 
att upphöra under vissa perioder för att åtgärda dessa felen, vilket ledde till att ytterligare lärdomar 
inom detta område erhölls. 
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7. SLUTSATSER 

Under provningen av EGR-systemets begränsningar vid olika driftsfall kunde det fastställas att 
EGR-systemet klarade av att driva önskade avgasflöden även vid högre laster och laddtryck, både 
vid konstant avgasmottryck samt ökande avgasmottryck. Då singelcylinder-motorn används för 
experimentellt bruk möjliggörs det för användning av avgasmottrycket för att kunna driva EGR 
till insugssidan vid driftsfall med högre laster och laddtryck och på så sätt kunna utföra 
experimentella prover på motorn med högre EGR-mängder. Flöden genom EGR-systemet kan då 
styras både med hjälp av avgasmottrycket som sådant, för att sedan låta skruvkompressorn stå för 
den resterande tryckökning för EGR:en som krävs för att kunna introduceras till insugssidan. Ifall 
provning vid högre differenstryck över motorn med högre EGR-halter än vad som provades i detta 
projekt kan det vara värt att undersöka ifall en annan skruvkompressor klarar av de rådande 
tryckskillnaderna mellan motorns avgas- och insugsida. Valet att behålla skruvkompressorn som 
drivtrycksökande komponent i systemet beror på dess förmåga att driva kontinuerliga gasflöden 
ut ur EGR-systemet vidare till insuget, samt möjligheten att kunna variera EGR-flödet helt fritt. 
Pulserande flöden skulle leda till att ojämna mängder EGR tillförs till motorn och bidra till stora 
variationer i förbränningsegenskaper från cykel till cykel vilket inte är önskat.  

Ur faktorförsöken för EGR-systemets komponenter kunde blow-by- och strypventilens inverkan 
bestämmas inte leda till ett ökat EGR-flöde eller positivt drivtryck för EGR:en som 
implementeringen av dessa skulle bidra till. Eliminering av dessa vid framtida användning är 
därför motiverat och kopplas dessa resultatet ur begränsningstesterna visas att avgasmottrycket 
och skruvkompressorn är de komponenter som bör användas för ett ökat EGR-flöde vid driftsfall 
med höga laster och laddtryck.  

Även om mängden tillförd EGR till singelcylinder-motorns insug vid användning av 
avgasmottrycket i kombination med skruvkompressorn bidrar till EGR-flöden som begränsas av 
motorns kapacitet att operera stabilt finns potentiella förbättringsområden med nuvarande EGR-
system som kan vara värt att undersöka ytterligare i framtida arbete.  

Elmotorn som driver skruvkompressorn stängdes av vid tidpunkter som inte gick att förutspå under 
provningen som genomfördes i detta arbete. En utförligare analys av detta fenomen skulle vara 
relevant för att säkerställa önskad EGR-tillförsel vid körning, framförallt vid drift med höga laster 
och laddtryck i kombination med höga procentuella mängder EGR då risken för motorhaveri är 
stor ifall EGR-tillförseln försvinner. 

Vätskeavledningen från kondenskärl 1 bör undersökas ifall en omkonstruering av denna kan göra 
att man undviker att skruvkompressorn pumpar vätska som ej hinner avledas ut ur kondenskärlet, 
då detta utgör en risk för haveri av skruvkompressorn. 
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Bilaga A: Projektplan 

Bakgrund 
 
Projektet genomförs på AVL Motortestcenter i Södertälje för Karlstads Universitet i kursen 
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik MSGC17, fakulteten för natur- och 
teknikvetenskap under våren 2018. Uppdragsgivare är AVL Motortestcenter AB i Södertälje där 
uppgiften består av att undersöka hur större mängder EGR (Exhaust Gas Recirculation) kan återföras till 
en av deras testmotorer.  

 

EGR används i en förbränningsmotor för att minska den termiska belastningen samt dess emissioner. 
Genom att återcirkulera en del av motorns avgaser, som huvudsakligen är inerta, till insugssidan blandas 
luft och avgaser med bränslet och återanvänds i processen. Då de återanvända avgaserna är inerta bidrar 
inte dessa till förbränningen utan hjälper systemet att minska värmeförluster och emissioner, vilket i sin 
tur leder till en ökad verkningsgrad och lägre klimatpåverkan.  

 

Nuvarande EGR-system i singelcylinder-provcellen som undersöks består av en skruvkompressor driven 
av en elmotor som skapar själva återcirkuleringen av avgaserna till förbränningsmotorns insugssida. 
EGR-systemet som används i dagsläget är utformat för provning av lättare motorer (Light Duty) men 
används för provning av tung motor (Heavy Duty) och klarar inte av att leverera tillräckliga mängder 
EGR vid höga laster och laddtryck.  

Mål och syfte 
 
Genom en ingående systemanalys av nuvarande EGR-system i provcellen ska problemområden och 
kritiska komponenter identifieras och dess inverkan på systemet bestämmas.  Med ett förbättrat EGR-
system är tanken att man ska kunna köra fler driftsfall på motorn än vad som är möjligt idag. 

 

Begränsningarna i EGR-systemet som det är utformat i nuläget beror på att otillräckliga mängder EGR 
överförs till motorns insugssida vid höga laster och laddtryck. En ökad mängd EGR i de fall motorn 
kräver detta än vad som ges i dagsläget blir ett mätbart mål för projektet, och blir avgörande för systemets 
funktion. 
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Organisation 
 

Namn Telefon Företag Ansvarsområde E-mail 

Mathias 
Wallentin 

070-763 29 32 Karlstad 
Universitet 

Projektledare karlmathiaswallentin@gmail.com 

Ludvig 
Adlercreutz 

08-120 568 31 AVL MTC 
AB 

Handledare AVL ludvig.adlercreutz@avl.com 

Göran 
Karlsson 

073-460 65 43 Karlstad 
Universitet 

Handledare 
Universitet 

goran.karlsson@kau.se 

Karl Rosenlind 08-120 568 05 AVL MTC 
AB 

Alternativ kontakt 
AVL 

karl.rosenlind@avl.com 

Projektmodell 
Projektets olika faser som ingår i tidsplaneringen delas upp enligt följande: 

Litteraturstudie 

Under projektets inledande fas kommer mycket energi läggas på en litterärstudie för att bilda en teoretisk 
grund för kommande undersökning och test. Med hjälp av tillgänglig litteratur från universitet och AVL 
kommer områden som förbränningsmotorteknik, olika EGR-systems karaktäristik och komponenter samt 
interna provmetodiker kartläggas som senare kommer ligga till grund för kommande faser i projektet. 

Provplanering 

Planering av kommande provning av det befintliga EGR-systemet i AVL:s singelcylinder-testcell. I denna 
fas kommer vikten av en väl genomförd litteraturstudie vara avgörande för att få med viktiga delar av 
kommande tester i testcellen, dvs att man inkluderar rätt testområden i planeringen.  
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Provning testcell 

Prov av nuvarande EGR-system i testcellen. Mätning av utstuderade områden från tidigare projektfas 
samt dokumentation kring dessa. Dokumentation av problemområden och systemets komponenters 
inverkan kommer bli avgörande för nästkommande projektfas. 

Analys och åtgärdsförslag 

Resultaten av testerna analyseras och åtgärdsförslag tas fram med hjälp av tidigare dokumentation och 
litteraturstudier.  

Slutrapport 

En utförlig rapport om projektets olika faser dokumenteras löpande under arbetets gång i en slutrapport 
där allt från genomförande av faserna och resultaten utifrån dessa inkluderas.  

Delredovisning 

En muntlig redovisning genomförs under halva projektets gång inför kurskamrater för att visa arbetets 
status, metodval samt en uppdaterad projektplan. 

Slutredovisning och opponering 
 
Efter avslutat examensarbete sker en redovisning av sitt arbete inför övriga kurskamrater där redovisning 
av hur projektet har sett ut och vad resultaten ur projektet visar. Innan slutredovisningen har varje 
kursmedlem fått en angiven slutrapport att läsa igenom för att kunna ställa frågor efter genomförd 
slutredovisning. 

 

Resurser 
 
Projektet kommer utgå från AVL:s testanläggning i Södertälje där deras singelcylinder-provcell finns till 
studentens förfogande då prov och analys av EGR-systemet körs. Provprogrammet tillhörande testcellen 
heter LabMeas och är ett egenutvecklat program inom AVL. Förbränningsdata från AVL IndiCom finns 
även att tillgå om så önskas under projektets gång.  

Litteratur inom ämnena EGR-system, förbränningsmotorteknik, fluiddynamik och elmotorteknik kommer 
dels tillhandahållas av AVL:s interna material samt tillgänglig facklitteratur på t.ex bibliotek eller 
internet. 
Dokumentering av projektet kommer skötas via Officepaketet där framförallt Word och Excel kommer 
användas.  
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Riskbedömning 
 

Tidplanen har enligt Ganttschemat i Bild 1 en veckas överlapp mellan de olika projektfaserna för att ha 
möjligheten att lägga mer tid på en fas ifall den tar längre tid än planerat. Tanken med detta är att minska 
risken att projektets faser hamnar ur fas med tidplanen.  

 

Enligt Tabell 1 nedan är risker i projektet graderade i sannolikhet att risken inträffar (1-5) samt vilken 
konsekvens risken kommer att ha för projektet (1-5). Riskvärdet utgörs av sannolikheten multiplicerat 
med konsekvensen, vilket blir ett mått på riskens potentiella påverkan för projektet. 

 

Tabell 1: Riskanalys 

Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

 Kortvarig 
sjukdom 

4 2 8 

Långvarig 
sjukdom 

1 5 5 

Haveri 
provcell 

2 4 8 

Brist på 
litteratur 

1 5 5 

Förlorad 
dokumentation 

2 5 10 

 

 

Dokumenthantering 
 

Dokumentering av projektet sker via Microsoft Word där slutrapporten fylls på under 
projektfaserna. Versionshantering sker löpande efter ändringar av de olika projektfaserna. 
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Figur A-1: Gantt-schema 
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Bilaga B: Faktorförsök 1 
 

Resultaten ur faktorförsöken för EGR-systemet utan singelcylinder-motor i drift redovisas nedan 
med försöksplanen, samt utfallen efter genomförda tester. 

 

Figur B-1: Försöksplanen som användes vid provningen för EGR-systemet med motor ur drift. 

  



 

B-2 
 

Flödestest skruvkompressor 
 

Överblick över testresultaten: 

 

 

Figur B-2: Faktoreffekter i storleksordning 

Figuren ovan visar de respektive faktorernas påverkan på systemets förmåga att driva luftflöde in 
genom skruvkompressorn i ett Paretodiagram. Denna används för att fastställa vilka faktorer som 
bidrar till störst variation på resultatet vid ändringar av dess nivåer. Faktorn med störst effekt på 
resultatet är i detta fall är faktor A, blow-by ventilen, och den med lägst effekt är 
samverkansfaktorn BCD. Observera att effekternas absolutbelopp visas, vilket gör att nivåer för 
högst flöde genom systemet inte kan fastställas här. Mer om faktorernas nivåer för högst flöde 
visas senare i denna bilaga. [10] 
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Figur B-3: ANOVA-tabell initial modell 

När de aktiva (påverkande) faktorerna fastställts i tidigare Pareto-diagram undersöks dessa 
ytterligare med hjälp av ANOVA-tabellen ovan, som visar bland annat faktorerna och 
samverkanfaktorernas statistiska signifikans som: P-value. Då p-värdet för en faktor överskrider 
signifikansnivån: 0,05 anses den inte vara statistisk signifikant och fyller alltså ingen funktion 
vid analysering av provdatan. [12] Dessa tas bort ur analysen i detta skede för att på så sätt ge en 
tydlig bild av vilka faktorer som faktiskt spelar roll för processens utfall. I tabellen ovan framgår 
det att samverkansfaktorerna BCD samt BC inte har någon statistisk signifikans, precis så som 
tidigare Pareto-diagram visat för faktorernas skattade effekter. Skillnaden mellan tolkningen av 
Pareto-diagrammet och p-värdena för faktorerna kan ses som att i Pareto-diagrammet ges en 
överblick över faktorernas effekter på resultatet, och p-värdet verifierar sannolikheten att en 
effekt som anses statistisk signifikant faktiskt stämmer med sannolikheten att faktorn har en 
effekt på resultatet. I det här fallet finns en risk på över 50% att samverkansfaktorerna BCD och 
BC inte har någon betydelse för utfallet, vilket anses vara högt över signifikansnivån: 5% och 
alltså ej relevanta. Modellen reduceras utan dessa termer. [13] 
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Figur B-4: Paretodiagram reducerad modell 

Utan faktorerna BCD och BC visas de faktorernas respektive magnitud ovan i Figur B-4: 
Paretodiagram reducerad modell. 

 

Figur B-5: ANOVA reducerad modell 
Signifikansnivån för samtliga faktorer uppfylls då p-värdet då dessa är under 0,05. 
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Nästa steg för att säkerställa resultaten i tidigare diagram och tabeller är att undersöka 
residualerna, dvs hur bra resultaten ur faktorförsöket överensstämmer med den föreslagna 
matematiska modellen för faktorförsöket, dvs modellen som utför effektberäkningarna för 
Paretodiagrammet och effektgraferna som undersöks. En felaktig modell gör att resultaten kan 
vara missvisande och blir därför kritisk vid analysering av effekterna. Utvärdering av modellens 
hållbarhet görs genom att studera residualplottarna enligt Figur B-6: Residualplottar över 
modellens precision nedan. 

 

Figur B-6: Residualplottar över modellens precision 

De ovanstående graferna indikerar på en något skev modell då man undersöker hur väl 
modellens residualer följer normalfördelningen (Normal Probability Plot), vilket i sin tur leder 
till att det finns en möjlighet till att resultaten som visas i grafer och dylikt inte stämmer överens 
med det faktiska utfallet ur testerna. En godkänd modell skall så gott som följa den röda 
referenslinjen visad i grafen, vilket inte är fallet med denna modell. En transformation i form av 
en naturlig logaritmering görs för att senare undersöka resultaten likt beskrivet i tidigare tabeller 
och grafer [11] [12].  
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Figur B-7: Paretodiagram faktoreffekter transformerad modell 

BC och BCD ej nödvändiga i modellen. Blow-by-ventilen påverkar flödet kraftigast. 

 

 

Figur B-8: Residualplottar för transformerad modell 

Med en transformerad modell fås graferna enligt Figur B-8: Residualplottar för transformerad 
modell. Staplarna i histogramplotten är centrerad kring nollpunkten, vilket också visas i 
normalfördelningsplotten där punkterna följer den röda referenslinjen. Residualerna plottade mot 
modellvärdet är jämnt fördelade kring nollpunkten och inga interaktioner mellan residualerna går 
att tyda ur Observation Order-plotten, vilket indikerar på att resiudalerna är oberoende av 
varandra. Därav anses modellen passa för vidare analys. [11] 
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Figur B-9: Faktorernas effekter för respektive nivå 

I Figur B-9: Faktorernas effekter för respektive nivå, visas faktorernas påverkan vid de olika 
nivåerna (komponentinställningarna), där siffrorna: 1, 2, 3 representerar hög-, medel-, och hög 
nivå. Här visas att strypventilens lägen inte har stor inverkan på flödet genom skruvkompressorn, 
medan de övriga faktorernas inställningar har stor betydelse för flödet. 

 

Figur B-10: Samverkansfaktorernas effekter för respektive nivå 

Faktorernas samverkan för systemets flöde visas i Figur B-10: Samverkansfaktorernas effekter 
för respektive nivå, där inga faktorer samverkar vid de olika nivåerna. Hade någon av kurvorna 
haft en korsande interaktion med en annan skulle en samverkanseffekt uppstå, vilket inte visas i 
någon av graferna ovan. 
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Kompressortest tryckuppbyggnad innan EGR-ventil 
 

 

Figur B-11: Paretodiagram för faktoreffekternas för tryckuppbyggnad innan EGR-ventil 

Kompressorn påverkar tryckuppbyggnaden innan EGR-ventilen med störst magnitud av 
faktorerna och samverkansfaktorn BC med minst magnitud. Noterbart är strypventilens (B) 
effekt som visar att den har mycket liten påverkan för tryckuppbyggnaden.  

 

Figur B-12: ANOVA-tabell för faktorerna med tryckuppbyggnad innan EGR-ventil som 
responsvariabel 
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Figur B-13: Residualplottar för faktorförsöket 

Residualerna enligt ovan anses hålla för vidare analys efter utvärdering likt beskrivet tidigare i 
denna bilaga. 

 

Figur B-14: Faktorernas effekter för respektive nivå 

I Figur B-14: Faktorernas effekter för respektive nivå visas att för tryckuppbyggnaden innan 
EGR-ventilen har strypventilen väldigt låg påverkan vid de olika nivåerna, med en marginell 
skillnad då den är inställd på hög nivå, vilket också kan urskiljas i Paretodiagrammet i  
Figur B-11: Paretodiagram för faktoreffekternas för tryckuppbyggnad innan EGR-ventil, där 
dess påverkan visades vara nästintill oväsentlig. En skillnad på 0,1 kPa vid ändring från 75% 
öppen till 100% öppen, beräknat för strypventilens påverkan över hela provserien som grafen 
ovan visar. Blow-by-ventilen visade en ökning i flöde genom kompressorn vid tidigare 
analysering av flödet, dock visas här att en stor del av det flödet leds bort vidare genom 
avgassystemet snarare än vidare genom EGR-systemet i och med den minskning av tryck innan 
EGR-ventilen som en öppen blow-by-ventil ger upphov till i Figur 14. Kompressorn bidrar till 
stor variation i tryckuppbyggnad, vilket också visades i Paretodiagrammet i Figur B-11.  
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Figur B-15: Samverkansfaktorer för tryckuppbyggnad innan EGR-ventil 

Samverkansfaktorerna som visas i Figur B-15: Samverkansfaktorer för tryckuppbyggnad innan 
EGR-ventil, tyder på att ingen interaktion mellan faktorerna och dess nivåer existerar.
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Bilaga C: Faktorförsök 2 
 

Efter samma lösningsmetodik som användes i Bilaga 1 erhölls följande resultat ur faktorförsöket 
vid körning på körpunkt: P9. Nedan visas försökplanen som följdes vid provningen. 

 

Figur C-1: Försöksplan EGR-system 
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EGR-flöde 
 

 

Figur C-2: Paretodiagram faktoreffekter 

I Figur C-2: Paretodiagram faktoreffekter, visas att EGR-ventilens lägen har stor betydelse för 
EGR-flödet genom systemet vid den initiala analysen av faktorförsöket.  
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Figur C-3: ANOVA-tabell  

Modellen reduceras utan termer med p-värde > 0,05 för en förbättrad precision i resultaten. Detta 
innebär att samtliga trefaktorsamspel, samt tvåfaktorsamspelen: AB och BC utesluts vid den 
första elimineringen av termer, på grund av dess obetydlighet för EGR-flödet genom systemet. 
[13] 

 

 

 

Figur C-4: Reducerad modell med endast fyra kvarstående faktorer 
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Efter en transformerad modell med reducerade termer enligt ovan fanns endast tre huvudfaktorer 
kvar i modellen då de övriga samverkansfaktorerna samt strypventilens effekter inte hade någon 
statistisk signifikans för resultatet. Strypventilens påverkan visas i Paretodiagrammet i  
Figur C-4: Reducerad modell med endast fyra kvarstående faktorer, där effekter enligt 
binomialfördelningen som underskrider 2,05 inte har någon betydelse för processens utfall. [12] 
Blow-by-ventilen, kompressorn samt EGR-ventilen är de aktiva faktorer som inte ger upphov till 
slumpmässiga variationer på flödet, utan kan fastställas ha en signifikant påverkan. 

 

Figur C-5: Paretodiagram huvudeffekter slutgiltig modell 

Den slutgiltiga modellen innehållande huvudfaktorerna: EGR-ventil, kompressor samt blow-by-
ventilen visas i Figur C-5: Paretodiagram huvudeffekter slutgiltig modell. EGR-ventilens 
funktion i systemet är just att reglera EGR-flödet, därav kan resultatet i Paretodiagrammet anses 
stämma överens med dess funktion. Kompressorn och blow-by-ventilen bidrar även dessa till 
den grad att de anses relevanta för vidare analysering. 

 

 

 



 

C-5 
 

 

Figur C-6: Residualer slutgiltig modell 

Ovanstående residualer för modellen i Figur C-6 visar att modellen kan anses hålla för 
resultaten.  

 

 

Figur C-7: Effekter slutgiltig modell 

Grafen visar som väntat att kompressorn och EGR-ventilens högre nivåer ger upphov till en 
ökning i EGR-flöde till insuget, vilket. Däremot visar blow-by-ventilens graf att denna bör hållas 
stängd för att erhålla ett så högt flöde som möjligt till insuget. 
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Tryckuppbyggnad innan EGR-ventil 
 

 

Figur C-8: Faktoreffekter i storleksordning. 

 

Figur C-9: ANOVA-tabell för faktorerna med tryckuppbyggnad innan EGR-ventil som 
responsvariabel 
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Figur C-10: Residualer initial modell 

Finns tendenser till en ökande residual med ett ökat modellvärde. Naturlig logaritmering av 
modellen genomförs. 

 
Figur C-11: Paretodiagram faktor- och samverkanseffekter 
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Figur C-12: Residualer transformerad modell 

Den transformerade modellens residualer som visas i Figur C-12: Residualer transformerad 
modell anses passa för vidare analysering av faktorernas effekter. 

 
Figur C-13: Faktorernas påverkan vid dess olika nivåer 

Graferna i Figur C-13: Faktorernas påverkan vid dess olika nivåer indikerar att konceptet med att 
använda strypventilen som ett mottryck för skruvkompressorn och på så sätt skapa ett ökat 
drivtryck för EGR:en inte fungerar som önskat. 
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Figur C-14: Samverkanseffekter 

Ingen samverkan mellan faktorer kan upptäckas då linjerna i graferna ej korsar varandra, vilket 
skulle indikera på att en samverkan mellan faktorer påverkar resultaten. 

 


