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Sammanfattning 
Ett system för provtagning av alkohol och aldehyd från utspädda emissioner från etanoldrivna 

fordon har utvecklats och testats. Den större delen av arbetet bestod av efterforskning av tidigare 

arbete inom området samt konstruktion av provtagningssystemet.  

Systemets del för alkoholprovtagning har konstaterats fungera, men fler tester bör utföras. 

Systemets del för aldehydprovtagning provades parallellt med ett kommersiellt tillgängligt 

system, baserat på samma mätprincip, och visades fungera väl.  

Koncentrationsmätningar av etanol i gasform med FID visade det sedan tidigare kända faktum 

att FID ej klarar mäta en korrekt koncentration etanol. Utöver detta visades även att höga 

koncentrationer av gasformig etanol inte kan förvaras någon längre tid i säck utan att en rejäl 

försämring av mätresultaten uppstår. 
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Abstract 
A system for sampling of alcohol and aldehyde from diluted exhaust gases from vehicles 

powered by ethanol has been developed and tested. The major part of the work has been research 

of earlier work in the field and the construction of the sampling system.  

The part of the system constructed for the measurement of alcohol has been shown to work, 

however, more test should be performed. The part of the system constructed for the measurement 

of aldehyde was tested parallel to a commercially available system, based on the same principle 

of measurement, and has been shown to work well. 

Determination of the concentration of gaseous ethanol using a FID has shown the since earlier 

known fact that a FID is not able to measure a correct concentration of ethanol. Furthermore it 

has been shown that high concentrations of gaseous ethanol can not be kept in a bag more than a 

few minutes without a substantial decrease of the measured concentration.  
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Inledning 
Emissioner från motorfordon med förbränningsmotorer har sedan de först uppmärksammades fått 

allt större betydelse. Frågan om främst koldioxids påverkan på miljö och klimat debatteras dagligen i 

medier och intresset för att reducera utsläppen är stort. En väg för att minska tillskottet av koldioxid 

i atmosfären är användandet av förnyelsebara bränslen, så som etanol. Förbränning av etanol i Otto- 

eller Dieselmotorer resulterar i emissioner innehållande aldehyder samt alkoholer. I Europeisk 

lagstiftning finns ännu ingen reglering av dessa emissioner, medan USA och främst Kalifornien redan 

har föreskrifter gällande detta .  

Bakgrund 
AVL MTC AB får regelbundet förfrågan av kunder om möjligheten att mäta aldehyder och alkoholer i 

fordonsemissioner från motorfordon och är därför intresserade av att få fram ett instrument som 

möjliggör detta. Målet med projektet är att undersöka parametrar som tros påverka mätningen av 

aldehyder och alkoholer för att sedan utveckla ett permanent mätsystem att användas i AVL MTC 

AB:s testceller.  

Uppgift 
Projektets första delmål är att genom en litteraturstudie undersöka vilka metoder som idag existerar 

för att mäta alkoholer och aldehyder från fordonsemissioner. Beroende på litteraturstudiens slutsats 

tas beslut om utrustning, om den existerar, ska införskaffas, eller om utrustning byggs på AVL MTC. 

Den utrustning som införskaffas eller byggs kommer sedan användas för att undersöka följande 

parametrar som tros påverka provtagningen av aldehyder och alkoholer; 1) Provtagningsrörets 

material och temperatur; 2) Flödeshastighet; 3) Absorbentens temperatur och mängd; 4) Provets 

förvaringstid innan analys; 5) Utspädningsförhållandet i CVS; 6) Provtagningspositioner i CVS-

systemet; 7) Olika analysmetoder. Undersökningarna av de olika parametrarna kommer ske genom 

provning av ett Flexi Fuel-fordon på en chassidynamometer med NEDC-körcykeln.    

Avslutningsvis kommer resultaten från provkörningarna användas för att göra utrustningen komplett 

för framtida provtagningar.  

  



4 
 

Studie över mätmetoder 
Litteraturstudien visade att minst fyra respektive fem mätmetoder för mätning av alkoholer och 

aldehyder i fordonsemissioner existerar.  

Alkoholer kan mätas med ”method 1001”, Fotoakustisk gasanalysator, masspektrometri eller FT-IR, 

Fourier Transform Infra Red. Även TDLS, Tunable Diode Laser Spectroscopy, som kan användas för 

mätning av aldehyder, borde kunna användas för mätning av alkoholer. Ingen rapport som bekräftar 

detta har dock kunnat hittas.  

Aldehyder kan mätas med ”method 1004”, Fotoakustisk gasanalysator, masspektrometri, FT-IR eller 

TDLS. 

Förkortningar finns förklarade i appendix ett.  

 Metod 1001 
I häftet ”California Non-Methane Organic Gas Test Procedures” [1] finns den så kallade “method 

1001” beskriven, vilken använder sig av impingers, figur 1. Impingern fylls med avjoniserat vatten 

och placeras i isbad för att reducera förångningen av vatten. 

Utspädda avgaser förs in genom impingerns översta del, 

genom ett rör ner till ett ”fritted nozzle” där gasen släpps ut 

och bubblar genom vattnet. Gasen lämnar impingern via 

toppen och returneras till CVS-systemet.  

Häftet rekommenderar att två seriekopplade impingers 

används för varje fas i FTP-75 körcykeln för att kunna ha 

kontroll på eventuell breakthrough.  

Provet överförs efter körningen till glasflaskor som hålls kylda 

under 4 °C och bör analyseras snarast möjligt. Prover är, enligt 

detta häfte, stabila i upp till sex dagar om de hålls kylda enligt 

föreskrifterna.  

Vätskan från provet analyseras genom att låta en autoinjektor 

injektera vätskan i en GC. En FID används för att detektera 

koncentrationen av de olika substanserna.  

Fördelar med metoden är dess relativa enkelhet och att den är 

väl beskriven. Utöver detta är metoden godkänd av California 

Environmental Protection Agency.  

Nackdelar med metod 1001 är brist på information i häftet. 

Ingen information om var eller hur systemet ska kopplas in, om 

flödet genom impingers eller storlek på bubblor ges.  

  

Metod 1004 
Häftet ”California Non-Methane Organic Gas Test Procedures” innehåller även information om två 

metoder att mäta aldehyder. Provförfarandet för den första metoden är identisk med metod 1001, 

Figur 1. Vattenfylld impinger.  
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bortsett från att det avjoniserade vattnet byts mot en lösning innehållande absorberingsämnet 2,4-

dinitrophenylhydrazine, vanligtvis kallat 2,4-DNPH eller bara DNPH, som blandats med perklorsyra 

eller svavelsyra.  

Efter provtagningen placeras impingers, utan lock, i ett 70-80 °C varmt vattenbad i 30 minuter om 

svavelsyra använts. Vid användandet av perklorsyra är detta inte nödvändigt. Impingers tillåts sedan 

svalna till rumtemperatur och eventuell vätskeförlust ersätts med acetonitril varpå lösningen 

överförs till glasflaskor.  

Vätskan från provet analyseras genom att låta en autoinjektor injektera vätskan i en HPLC med UV-

VIS-detektor. Eventuellt krävs två analyser beroende på vilka aldehyder som ska analyseras, detta då 

vissa aldehyder interfererar med varandra.  

Provförfarandet för den andra metoden liknar ovan beskrivna metod, men 

impingrar och lösningar har bytts ut mot en så kallad cartridge, figur 2. För den 

första fasen i körcykeln krävs eventuellt två cartridges i serie för att ha kontroll på 

breakthrough.  

I cartrigdgen finn ett poröst material som är belagd med absorberingsämnet 

DNPH. Cartridges förvaras både innan och efter provtagning i frys och bör 

analyseras inom två veckor. Vid analysen extraheras aldehyderna med acetonitril 

och analyseras på samma sätt som lösningen från impingers.  

Impingermetoden för mätning av aldehyder rekommenderas dock ej om det är 

möjligt att använda cartridges. Kompendiumet ”Compendium Method TO-11A” 

[2], som behandlar mätning av aldehyder från omgivningsluft, listar flera skäl till 

varför cartridges är bättre än impingermetoden. Några av dessa är brist på 

känslighet, dålig reproducerbarhet samt interferensproblem för impingermetoden.  

Fördelar med metoden är dess relativa enkelhet och att den är väl beskriven. Utöver detta är 

metoden godkänd av California Environmental Protection Agency.  

Nackdelar med metoden är brist på information i häftet. Ingen information om var eller hur 

systemet ska kopplas in, om flödet genom impingers eller cartridges ges. Det saknas dessutom 

information om, och i så fall när, det krävs en andra cartridge i serie för ha kontroll över 

breakthrough.  

Fotoakustisk gasanalysator  
Metoden bakom en fotoakustisk gasanalysator baseras på att olika ämnen absorberar olika 

frekvenser av infrarött ljus olika bra. Ingen färdig beskrivning för mätning, som för metod 

1001/1004, existerar, men mätutrustningen kommer kalibrerad och med rätt optiska filter från 

tillverkaren samt verkar enkel att installera och arbeta med.  Instrumentet är, med rätt 

konfiguration, godkänt av CARB som en ekvivalent metod för mätning av etanol i fordonsavgaser 

samt evaporativa gaser [3].  

En skiss över hur PAS teoretiskt fungerar visas i figur 3 [4]. En i mätboxen intern pump drar luft från 

provtagningspunkten genom luftfiltret och genom mätsystemet för att spola ut gammal gas och 

ersätta den med nytt prov. Det nya provet försluts hemetiskt i analyscellen genom att in- och 

Figur 2. Cartridge för 
aldehydprovtagning. 
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utloppsventilerna stängs. Infraröd strålning från IR-lampan reflekteras i spegeln och passerar genom 

en mekanisk delare. Delarens funktion är att pulsera strålningen, vilken sedan passerar genom ett 

optiskt filter i filterhjulet. Det optiska filtret släpper igenom en specifik frekvens som absorberas bra 

av den sökta gasen. Det filtrerade ljuset fortsätter in i analyscellen där gasen absorberar ljuset och 

värms upp. Uppvärmningen av gasen innebär att den expanderar, för att sedan när ljuset bryts av 

delaren, svalna och minska i volym. Denna ändring av tryck i cellen med konstant frekvens är med 

andra ord en akustisk signal, vilken mäts av två mikrofoner. Styrkan av signalen är direkt 

proportionell mot koncentrationen av den intressanta gasen i provet.  

Filterhjulet snurrar sedan och en ny mätning kan ske med ett annat optiskt filter för att finna ett 

annat ämne i gasen. Vattenånga mäts alltid och utöver det kan 5 optiska filter monteras i filterhjulet.  

Mätfel kan uppkomma om andra gaser i provet har liknande absorptionsförmåga som den 

intressanta gasen. För etanol interfererar koldioxid och ammoniak på mätningarna enligt en SAE-

rapport av Loo och Parker [5]. För att reducera detta mätfel används flera optiska filter som direkt av 

mätinstrumentet används i en så kallad korskompensation, se appendix 2, för att få rätt resultat av 

den sökta gasen.  

 

Figur 3. Schematisk skiss över PAS. 

Fördelar med metoden är dess enkelhet, jämfört med metod 1001. Inga kemikalier eller analyser 

krävs, den kräver sällan kalibrering och enligt Loo och Parkers rapport är den överlägsen metod 1001 

gällande linjäritet, känslighet och uppsamlingseffektivitet samt en lägre spridning i 

uppsamlingseffektivitet. PAS är utöver metod 1001 den enda metod som är godkänd av CARB för 

mätning av etanol i fordonsemissioner samt i SHED.   

Nackdelarna med metoden är få vid mätning av etanol, men det kan nämnas att instrumentet idag 

endast klarar att mäta från säck, även om arbete med onlinemätningar pågår. Loo och Parker 

nämner i sin rapport att det kan vara problem med stabiliseringstider, något som tillverkaren är villig 

att jobba på att förbättra.  
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När det gäller mätning av aldehyder är nackdelarna desto fler. CARB specificerar 13 olika aldehyder 

som ska mätas, vilket innebär att flera analysatorer skulle krävas då ingen möjlighet att byta eller 

installera fler filter under provtagning existerar.  För att kunna använda korskompensation krävs 

dessutom fler filter, vilket skulle resultera i att antagligen minst 5 analysatorer för komplett analys av 

etanol och aldehyder krävs. Kostnaden för detta är inte acceptabel, utan PAS passar idag bäst till att 

enbart mäta etanol. Utöver detta är metoden inte godkänd av CARB för mätning av aldehyder.  

Fourier Transform Infra Red Spektrometer 
Metoden för FTIR baseras, precis som Fotoakustisk gasanalysator, på att olika ämnen absorberar 

olika frekvenser av infrarött ljus olika bra. Ingen färdig beskrivning för mätning, som för metod 

1001/1004, verkar existera.  

Alla typer av vågor kan visas på ett av följande två sätt; antingen i frekvensplanet eller i tidsplanet. 
Om vi önskar att mäta ett spår i tidsplanet, skulle det teoretiskt vara möjligt att göra genom att låta 
strålningen träffa en detektor som mäter förändringen i tiden. På grund av den infraröda 
strålningens höga frekvens finns det ingen detektor som är tillräckligt snabb för att mäta dessa 
förändringar. Problemet kan lösas genom att använda interferens för att modulera IR-signalen till en 
detekterbar frekvens. En Michelson interferometer kan användas för att producera en sådan 
detekterbar frekvens som innehåller samma information som original IR-strålningen.  

IR-strålningen går från källan till en delare, vilken delar upp strålningen i två lika stora delar. Ena 
hälften går till en fast monterad spegel och reflekteras tillbaka till delaren medan den andra halvan 
når en spegel som rör sig, för att sedan reflekteras tillbaka till delaren, figur 4. Spegeln som rör sig 
gör att färdvägen för ena hälften av strålningen varieras. De två reflekterade strålarna sammanförs 
vid delaren och interfererar med varandra. T.ex. för vilken våglängd som helst kommer interferensen 
vara konstruktiv om differensen i färdväg är en exakt multipel av våglängden. Om skillnaden i 
färdväg är en exakt multipel av halva våglängden blir istället resultatet destruktiv interferens. Om 
spegeln rör sig från eller mot delaren med konstant hastighet kommer strålningen som når 
detektorn gå genom en sekvens av maxima och minima då interferensen varierar mellan 
konstruktiva och destruktiva faser. Då i stort sett alla frekvenser av IR-strålning sänds ut från IR-
källan blir interferogrammet extremt komplext.  

 

Figur 4. Schematisk figur av en Michelson interferometer. 
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Genom att låta den kombinerade strålningen passera genom ett prov innan den träffar detektorn 
kan ämnena i provet mätas. Olika ämnen absorberar olika mycket strålning vid olika frekvenser. 
Denna absorption skapar dalar i det Fourieromvandlade interferogrammet, figur 5. Antalet dalar och 
de vågtal de hamnar vid är specifika för olika ämnen och används för bestämning av ämnet medan 
mängden ljus som absorberats av provet används för att bestämma koncentrationen av ämnet i 
fråga.  

 

Figur 5.Fourieromvandlat interferogram från FTIR. 

Fördelar med FTIR är att flera komponenter kan mätas samtidigt och dessutom i realtid. Den är stabil 

och kräver sällan kalibrering samt klarar att mäta både råa och utspädda avgaser [6], dock krävs ett 

komplett set kalibringsdata för varje metod. FTIR påverkas obetydligt av oljud och vibrationer från 

testcellen [7] och har visat sig vara lika bra eller bättre än metod 1001/1004 när det gäller mätning 

av etanol, metanol och formaldehyd.  

Nackdelar är att FTIR har visat sig ha dålig känslighet och betydlig korsinterferens för acetaldehyd. 

Dessutom finns vissa problem att mäta kolväten med hög molekylvikt. FTIR är ännu inte en av CARB 

godkänd metod för att mäta alkoholer eller aldehyder i fordonsemissioner.  

Masspektrometri 
Metoden för masspektrometri baseras på att olika molekyler får olika massa/laddning-förhållande 

då de joniseras vilket används för att sortera molekylerna och ämnesbestämma dem. Ingen färdig 

beskrivning för mätning, som för metod 1001/1004, verkar existera.  

En masspektrometer, MS, består av fyra grunddelar; en joniseringsdel, en accelerationsdel, en 

separator och en detektor, figur 6. En liten del av gasen från provet tillåts läcka in till 

joniseringskammaren där en elektronstråle joniserar molekylerna i provet. Joner är kortlivade varför 

detta sker i vakuum.  Jonerna accelereras in i en böjd analyseringstunnel vari en elektromagnet viker 

dess bana. Joner med för högt massa/laddning-förhållande viker av för lite och träffar 

analystunnelns yttre vägg, medan molekyler med för lågt massa/laddning-förhållande viker av för 

mycket och träffar analystunnelns inre vägg. Endast molekyler med rätt massa/laddning-förhållande 

klarar sig genom analystunneln fram till detektorn. Genom att variera magnetfältets stryka kan joner 



9 
 

med olika massa/laddning-förhållande analyseras [8]. Detektorn registrerar träffarna och plottar 

dessa som intensitet mot massa/laddning-förhållandet, vilket används för att bestämma ämne samt 

koncentration.  

I en lasermasspektrometer används en laser för att ändra provet för analys till en form som kan 
passera genom masspektrometern. I en SAE-rapport av Nagel et al [9] används denna typ av MS för 
mätning av form- och acetaldehyd. Fördelar och nackdelar är till stor del baserad på denna rapport 
vilket innebär att dessa eventuellt inte gäller för alla intressanta alkoholer och aldehyder.  

 

Figur 6. Schematisk skiss över en masspektrometer. 

Fördelar med MS är dess snabba mätning. Det är möjligt att sampla med 50 Hz, dvs en mätning var 

20:e millisekund, vilket innebär att teoretiskt kan emissionerna från en enskild förbränning mätas 

upp till 6000 rpm samt att transienter kan mätas. Sänks samplingtiden kan känsligheten ökas och 

enligt Nagels rapport är känsligheten ca 1 ppm för form- och acetaldehyd. Används en 

lasermasspektrometer kan lasern ställas in på en för det intressanta ämnet fördelaktig frekvens, 

vilket reducerar påverkan av andra molekyler.  

Inga uppenbara nackdelar med MS redovisas i Nagels rapport, men metoden är inte godkänd av 

CARB för mätning av varken alkoholer eller aldehyder.  

Tunable Diode Laser Spectroscopy  
Metoden för TDLS baseras på att olika ämnen absorberar olika frekvenser av laserljus olika bra. 

Ingen färdig beskrivning för mätning, som för metod 1001/1004, verkar existera.  

TDLS är en metod som liknar FTIR på många sätt. En diod som emitterar laser kan genom att justera 

ström eller diodens temperatur ställas in så att den genererar ljus inom ett smalt frekvensband. 

Frekvensbandet väljs så att det innehåller en, för den kemikalie vi är intresserade av att mäta, 

relativt unik absorptionsvåglängd. Ljuset går från källan till en delare som delar upp det i två lika 

stora delar, figur 7. Den ena delen går genom en referenscell vidare till detektorn, medan den andra 

delen går via genom en provtagningscell vidare till detektorn. Genom att studera intensiteten hos 

den speciella frekvensen efter strålarna passerat genom cellerna mäts koncentrationen av en viss 

gas. Genom att gå genom flera olika frekvenser kan flera olika ämnen mätas [10]. 
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Figur 7. Schematisk skiss över TDLS. 

Fördelar med TDLS är snabb respons, hög upplösning och möjlighet att mäta flera olika ämnen i 
gasen, för det mesta utan interferens. Detta innebär att låga koncentrationer av den sökta gasen kan 
mätas, trots förekomster av andra gaser i hög koncentration. I många fall kan så låga 
koncentrationer som ppbv mätas [11]. De korta responstiderna innebär att det är möjligt att mäta i 
realtid och även få med transienter. TDLS klarar av att mäta både råa och utspädda avgaser samt 
även så kallad ”mini dilution sampling”.  

Inga uppenbara nackdelar med TDLS redovisas i någon rapport, men metoden är inte godkänd av 

CARB för mätning av varken alkoholer eller aldehyder.  

Studie över metod 1001/1004 

Inledning 
Efter att vägt fördelar och nackdelar, kostnader, leveranstider med mera mot varandra beslutades 

att mätutrustning för mätning av alkoholer och aldehyder enligt metod 1001 och 1004 skulle byggas. 

Beslutet innebar en djupare studie av metod 1001 och 1004 för att få mer information om hur 

mätning sker. Information hämtades dels från häftet ”California Non-Methane Organic Gas Test 

Procedures” men främst från Code of Federal Regulations, CFR, [12] och är en sammanställning av 

de krav som EPA ställer gällande mätutrustning, inkoppling, CVS med mera. Observera att EPA 

endast har regler för metanol och formaldehyd, medan California non-methane organic gas test 

procedures är generell för alkoholer och aldehyder. I denna rapport antas att metoderna för 

metanol- och formaldehydmätning även kan tillämpas på andra alkoholer och aldehyder.  

Vidare har även rapporter, mätutrustning i liknande applikationer samt kompendiet TO-11A använts 

för information om mätutrustning och mätförfarande. Detta sammanfattas nedan efter 

informationen från CFR.  

CFR- regler 
I CFR beskrivs de krav som ställs på flera olika typer av CVS-system och vilka som får användas till 

vilken typ av motor samt fordon. För enkelhets skull summeras här endast den information som 

gäller för ”Fordon med Dieselmotorer körda på metanol” då detta CFV-CVS-system får användas för 

både Otto- och Dieselmotorer och är av den typ som finns i AVL MTC:s provceller.  

Beskrivningen är tagen under rubriken ”Emission regulations for 1977 and later model year new 

light-duty vehicles and new light-duty trucks and new otto-cycle complete heavy duty vehicles; test 
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procedures”. Liknande beskrivningar för tyngre fordon samt motorcyklar existerar också men är inte 

summerade i denna rapport.  

Fordon med Dieselmotorer körda på metanol 

Systemet för avgasprover som beskrivs är designat för att mäta massan av gas- och 
partikulatemissioner från dieselmotorer i lätta fordon. Då denna rapport endast har fokus på 
mätning av alkoholer och aldehyder utelämnas information gällande andra kolväten samt 
partikulatmätning. Observera att speciella regler kan gälla för mätning av dessa kolväten och 
partiklar vid körning på metanol. Systemet måsta uppfylla följande krav: 

Den totala volymen av blandningen av avgaser och utspädningsluft skall mätas samt en kontinuerligt 
proportionell volym av blandningen ska användas för provtagning. Då flödet i CVS-tunneln är 
konstant ska såldes även flödet till provtagningssystemet för metanol och formaldehyd hållas 
konstant. 

Statiska tryckvariationer vid avgasrörets ände ska hålla sig inom 1.2 kPa av de statiska 
tryckvariationerna uppmätta under en körcykel på en dynamometer utan någon anslutning på 
avgasröret. Tryckmätarna ska ha en noggrannhet på 0.4 kPa. 

Flödet i systemet ska vara tillräckligt stort för att helt eliminera vattenkondensation i utspädnings- 
och provtagningssystemen samt vara tillräckligt stort för att hålla de utspädda avgaserna, som prov 
tas ifrån, vid en temperatur av 52 °C eller lägre. Torkning av utspädningsluften innan den blandas 
med avgaserna är tillåtet utan några krav medan om utspädningsluften värms måste följande 
punkter uppfyllas: 

i. Temperaturen i utspädningsluften och i blandningen av luft och avgaser får inte överskrida 
121 °C vid blandningspunkten. 

ii. Beräkning av den lägsta flödeshastighet som krävs för att förhindra vattenkondensation ska 
baseras på den lägst uppmätta temperaturen i systemet innan provtagning. Rekommenderat 
är att isolera systemet om luften värms.  

iii. Utspädningen är tillräckligt hög för att förhindra kondensation i säckar. 

För att förhindra kondensation måste kylning av avgaserna från avgasröret till provtagningssystemet 
minskas. Det är möjligt på flera sätt:  

i. Vid obegränsad längd på röret krävs att dess temperatur hålls vid 113° ±8 °C. 
ii. Ett rör mellan 1,5 och 3,7 meter med slät yta och ett minimum av flexibla sektioner måste 

hållas vid 113° ±8 °C innan testet men behöver inte värmas under provkörningen. Isolering 
på röret får sitta kvar under provkörningen förutsatt att maximal temperatur inte överskrids. 
Röret får även värmas under provkörning om maximal temperatur inte överskrids. 

iii. Ett rör kortare än 1,5 meter kräver ingen värmning. Det är även tillåtet att ansluta 
avgasröret direkt till den punkt där utspädning sker.  

Vidare ska avgaserna, där de förs in i utspädningstunneln, riktas nedströms. Utspädningsluften ska 
vara mellan 20 °C och 30 °C under testet. Utspädningstunneln ska ha en sådan storlek att turbulent 
flöde, Reynolds tal >>4000, tillåts och att fullständig blandning sker innan provtagningspunkterna. 
Det rekommenderas att det visas av användaren att uniform blandning sker. Utspädningstunneln 
måste vara minst 20,3 cm i diameter, vara jordad, och vara tillverkad av ett elektriskt ledande 
material som inte reagerar med ämnena i avgaserna. Temperaturen i den blandade gasen i 
utspädningstunneln skall vara tillräckligt hög för att förhindra att vatten kondenserar. Dock får 
temperaturen i det område där prov av den utspädda gasen tas inte överstiga 52 °C under testet. 
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Gasmätare och/eller flödesinstrument ska vara monterade på tillräckligt avstånd från tunneln så att 
de inte påverkar gasens temperatur och så att temperaturen på inloppsgasen hålls konstant ±2.8 °C.  

Rören för provtagning av metanol och formaldehyd skall för fordon tillverkade efter 1996 hållas 
värmda. Rörens väggtemperatur ska vara minst 3 °C över den maximala kondenseringstemperaturen 
men högst 121 °C. Är rören så korta att ingen kondensation sker kan värmning slopas. För fordon 
tillverkade mellan 1990 och 1996 finns inga krav på värmning av provtagningsrören.  

Två sorters CVS-system är godkända för provning av dieselmotorer körde på etanol, PDP-CVS, vilken 
visas schematiskt i figur 8, och CFV-CVS som visas schematiskt i figur 9. I figurerna visas även 
inkopplingspunkt för provtagningssystemen för metanol och formaldehyd. Fordon med ottomotorer 
som körs på metanol får testas i en CVF-CVS som uppfyller kraven i figur 9. Då olika uppställningar 
kan generera samma resultat är det inte nödvändigt att använda exakt samma uppställning som i 
figur 8 och 9. Även andra system får användas om de i förväg visats att de ger lika bra eller bättre 
resultat än ovan beskriva metoder samt godkänns i förväg av administratorn av systemet.  

Både PDP- och CFV-system måste uppfylla alla kriterier ovan och utöver detta gäller följande fyra 
punkter för CFV-systemet: 

i. En värmeväxlare måste finnas. 
ii. Temperaturen hos den blandade gasen, mätt i en punkt precis innan den kritiska flödes-

venturin ska vid testets start hållas inom ±11 °C av den bestämda arbetstemperaturen.  
iii. Temperaturvariationerna hos de utspädda gaserna ska hållas inom ±11 °C från 

starttemperaturen under hela testet. Systemet för mätning av temperaturen ska ha en 
noggrannhet av 1.1°C. 

iv. Den cykloniska separatorn är valfri. 

 

Figur 8. Schematisk skiss över en PDP-CVS för dieselfordon. 
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Figur 9. Schematisk skiss över en CFV-CVS för dieselfordon. 

Provtagningssystemet 
I CFR finns även krav på hur provtagningssystemet för metanol och formaldehyd ska vara designat 
och uppbyggt . Kraven på provtagningssystemet gäller oavsett typ av CVS-system som används eller 
fordon som testas. Provtagningssystemet ska se likadant ut för varje fas i körcykeln. Figur 10 visar 
provtagningssystemet för metanol och figur 11 visar provtagningssystemet för formaldehyd. 

Systemen för mätning av alkohol och aldehyd ska ha tillräckligt stor kapacitet för att kunna samla in 
ett prov av tillräcklig storlek för analys samtidigt som det inte i större utsträckning påverkar flödet i 
CVS-tunneln. Systemen ska också uppfylla följande krav som riktar sig mot dess design, inte mot 
enskilda test: 

Om ett fordon släpper ut den maximalt tillåtna mängden av metanol, enligt de krav som finns (som 
nämnts tidigare finns regler för metanolutsläpp ännu endast i USA), under testets första fas måste 
den uppmätta koncentrationen i den första impingern överstiga 25 mg/l eller ha en koncentration 25 
gånger högre än detekteringsgränsen för GC-FID-maskinen som använts.  

Systemet för formaldehyd ska vara så designat att om ett fordon, under den första fasen i testet, 
släpper ut: 

i. formaldehyd med en takt av 20 % av det maximalt tillåtna NMHC eller  
ii. maximalt med formaldehyd begränsat i en specifik formaldehydstandard 

ska den av punkt i och ii som släpper ut minst formaldehyd ge en koncentration i av formaldehyd i 
DNPH-lösningen i den första impingern som överstiger 2.5 mg/l eller ha en koncentration lika med 
25 gånger högre än detekteringsgränsen för HPLC-maskinen som används. Används en cartridge 
gäller samma för den ur cartridgen extraherade lösningen.  
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Metanol och formaldehydsystemen ska utöver detta vara så designade att den första impingern 
fångar upp minst 90 % av det sökta ämnet. Den kvarvarande delen av det sökta ämnet ska samlas 
upp av den andra impingern. Detta krav behöver inte uppfyllas vid prov på utspädningsluften, då 
endast en impinger krävs, samt vid koncentrationer som närmar sig detekteringsgränsen.  

 

Figur 10.Impingersystem för mätning av alkohol. 

 

Figur 11. System för mätning av aldehyd. 

En tvetydighet finns vad gäller mätning av bakgrundskoncentrationer av metanol och formaldehyd i 
utspädningsluften. Enligt § 86.137-96, som gäller för fordon tillverkade efter 1996, gäller reglerna i § 
86.107-94, med några ändringar, i vilken det står att ingen mätning av bakgrundskoncentrationer av 
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metanol och formaldehyd krävs om dessa sätts till noll vid beräkningar av utsläppen. Under paragraf 
§ 86.137-90 står dock att mätning av bakgrundskoncentrationerna kan utelämnas för fordon 
tillverkade mellan 1990 och 1994. 

För fordon tillverkade för 1994 finns flöden genom system specificerade. För metanolsystemet krävs 
ett flöde på minst 0,067 l/s, ungefär 4 liter per minut och för aldehydsystemet krävs ett flöde på 
minst 0,067 l/s om impingers används och minst 0,017 l/s, ungefär 1 liter per minut, med cartridges. 
För fordon tillverkade 1994 och senare finns dock inga flöden specificerade, utan flödena ska ställas 
in så att kraven ovan uppfylls.  

Metanol- och formaldehydproverna bör analyseras inom 24 timmar enligt CFR. Om direkt analys inte 
är möjlig, eller om fler analyser krävs senare, bör proverna förvaras mörkt och kallt. CFR säger att 
temperaturen bör vara mellan 4-10 °C och att proverna bör analyseras inom 14 dagar. California 
Non-Methane Organic Gas Test Procedures säger däremot att temperaturen högst får vara 4,4 °C 
och att analys måste ske inom 6 dagar för alkohol och 30 dagar för aldehyder.  

Övriga källor 
Andra mätkonfigurationer undersöktes också. Tre författare till tre olika rapporter kontaktades för 

mer information om deras mätkonfigurationer utöver det som presenterades i rapporterna. Loo och 

Parkers rapport [5] jämför metod 1001 med fotoakustisk gasanalysator medan Cazier et al [13] och 

Akiyama et al [14] undersöker emissioner av aldehyder. Utöver rapporter användes även 

kompendium TO-11A, information från instrumenttillverkaren Horiba vilka har producerat ett 

instrument för metod 1001 och 1004, samt företaget ATEC, vilka tillverkar utrustning för mätning av 

aldehyder i omgivningsluft enligt TO-11A.  

Kontakt med Loo gav ingen information om impingersystemet då mätningarna skedde för så pass 

länge sedan. Författaren ansåg dessutom att det inte finns något skäl till att använda 

impingersystemet då PAS är överlägset. 

Caziers lämnade uppgifter om hur inkoppling av cartridges skett, appendix 3, samt de flöden som 

använts. Flöden och provtagningsvolym var olika stora beroende på körcykel. För körcykeln 15 IUFC 

användes flödet 0,6 l/min vilket gav en provtagningsvolym på 29 l, medan för körcykeln VP användes 

flödet 1,2 l/min vilket gav en provtagningsvolym på 15 till 19 l.  

Akiyamas provförfarande var det mest rigorösa och är delvis baserat på TO-11A. Hela avgassystemet 

värmdes till ca 400 K för att förhindra kondensation av vatten i avgasröret, vari aldehyder kan lösas 

vilket resulterar i fel mätvärden. En utspädningsfaktor på minst 10 i CVS-systemet och ett flöde på 

0,5 l/min förhindrar breakthrough. Rören från CVS-tunneln till provtagningssystemet värms till 120 

°C. 

Horibas produktbeskrivning säger att rören från CVS-tunneln till provtagningssystemet värms till 60 

°C, utöver detta är informationen knapphändig.  

ATEC, som inte har någon erfarenhet av mätning av fordonsemissioner, tror att kondensation i 

cartridge kan bli problem om de hålls vid rumstemperatur och gasen är varmare än ca 50 °C. 

Antingen måste temperaturen i gasen vara lägre eller temperaturen hos cartridges högre. De tror 

även att partiklar kan sätta igen cartridges samt att det problem med ozon som existerar vid mätning 
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av omgivningsluft inte är något problem vid mätning av avgaser, då i stort sett inget ozon existerar i 

dessa.  

Kompendium TO-11A innehåller, trots att det inte behandlar mätning av fordonsemissioner, relativt 

mycket användbar information. Flöden bör ligga mellan 100-2000 ml/min, beroende på hur länge 

provtagning sker samt koncentrationen av aldehyder. Ett typiskt värde är dock 1 l/min. 

Provtagningsrören bör värmas till ca 50 °C. Ett partikelfilter bör användas om koncentrationen av 

partiklar är högre än 50 µg/m3. Innan systemet används för provtagning måste systemet 

läckagetestas. Kompendiumet rekommenderar att täppa till inloppsröret, starta pumpen och 

kontrollera att en flödesmätare inte visar något flöde. När systemet inte uppvisar något läckage 

”kalibreras” det genom att med en testcartridge på plats testa att det önskade flödet kan uppnås. 

Detta är viktigt då cartridgen kan vara svår att dra gas igenom. Provtagningsvolymen som dras 

genom en cartridge ska vara så stor att cartridgens bakgrundskoncentrationer överskrids. Antalet 

mol av aldehyder i provtagningsvolymen bör understiga 75 % av antalet mol DNPH i cartridgen. 

Innan provtagning sker bör systemet köras minst 15 minuter för att konditionera systemet och 

stabilisera utrustning. Cartridges förvaras vanligtvis i frysen, men ska vid testet ha 

omgivningstemperatur. Polyetylenhandskar ska användas vid hantering av cartridges. Vidare bör 

cartridges inte utsättas för direkt solljus. Flödet mäts minst vid testets start och vid testets slut. Om 

dessa två värden skiljer mer än 10 % bör provet märkas som tvivelaktigt. TO-11A innehåller också 

exempelfigurer hur ett provtagningssystem kan se ut, vilka visas i appendix 4. 

Byggnation av systemet 

Version 1 
Genom att sortera ut lämplig information ovan och kombinera med de krav AVL MTC ställt, 

möjlighet att enkelt flytta och använda systemet i olika celler, möjlighet att mäta alkoholer och 

aldehyder samtidigt samt i ett första stadie möjlighet att använda två parallella impingersystem för 

test av olika flödeshastigheter samtidigt, skissas en första ritning. Figur 12 visar en schematisk ritning 

baserad på bilder från CFR och TO-11A men modifierad för att passa AVL MTCs önskemål. En 

mätslinga med impingers kan efter de första testerna enkelt bytas mot en cartridgedel, och vice 

versa. Mätning av bakgrundsnivåer av alkohol och aldehyd har utelämnats och dessa sätts till noll vid 

beräkningar. Partikelfilter, vilket både ATEC och TO-11A noterar kan behövas, utelämnas då det till 

att börja med endast är Ottomotorer som kommer testas. Vid prov med Dieselmotorer kan filter 

komma att behövas.  
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Figur 12.Schematisk ritning över provtagningssystemet. MFC. 

By-pass-slingorna används för värma upp massflödesregulatorerna (MFC), vilket rekommenderas i 

TO-11A, och för att kunna ha ett flöde innan och efter provtagning startar. Solenoidventilerna 

används för att styra flödet genom mätslingan eller by-pass-slingan. Observera att det, om man vill, 

är möjligt att bara använda en halva av systemet, dvs. bara provslinga ett eller två.  

Som synes i figur 12 används två stycken massflödesregulatorer parallellt i provslinga 1. Detta beror 

på att de massflödesregulatorer som fanns tillgängliga inte klarade tillräckligt stora flöden. Genom 

att koppla regulatorerna parallellt är det möjligt att köra högre flöden, men samtidigt behålla 

noggrannheten om mindre flöden önskas. MFC 1 och MFC 2 har flödesområden på 0-0,5 liter per 

minut, medan MFC 3 har ett flödesområde på 0-20 liter per minut. 

MFC 2, som är samma typ av massflödesregulator som MFC 1, visas i figur 13. Värdet ställs in med en 

potentiometer på regulatorn och ärvärdet visas på displayen. MFC 3 visas i figur 14 tillsammans med 

dess styrlåda. Styrlådan visar regulatorns ärvärde i procent av maximalt flöde på displayen och en 

potentiometer på styrlådan ställer in regulatorn.  
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Figur 13. Massflödesregulator för flöden mellan 0-0,5 l/min. 

 

Figur 14. Massflödesregulator för flöden mellan 0-20 l/min ovanpå styrlådan för regulatorn. I denna konfiguration är det 
möjligt att koppla in 3 stycken regulatorer. 

Inledningsvis var det tänkt att reglerventilerna, genom att använda uttagen för tryckmätning, skulle 

ställas in så att by-pass-slingornas flödesmotstånd blev lika stort som motståndet i mätslingan. De 

första testerna av systemet klargjorde att detta inte var nödvändigt, då massflödesregulatorerna 

ställde in sig tillräckligt snabbt vid byte från by-pass-slinga till mätslinga.  

Efter varje massflödesregulator finns uttag för kalibrering samt en manuell ventil. Genom att stänga 

den manuella ventilen och låta flödet gå från uttaget för kalibrering direkt efter en 

massflödesregulator, genom en flödeskalibrator och vidare till uttaget för kalibrering beläget precis 

innan pumpen, är det möjligt att kalibrera varje enskild massflödesregulator.  
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De manuella ventiler som finns monterade i provslinga två är till för att göra dem möjligt att mäta 

tre, eller önskat antal, faser med cartridge. Extra delar gör det möjligt att montera cartridges i både 

mätslingan och i by-pass-slingan i provslinga 2. Under uppvärmning, då flödet går genom by-pass-

slingan, monteras en cartridge i mätslingan. När fas ett startar slås solenoidventilen om och för 

flödet genom mätslingan. Den manuella ventilen i by-pass-slingan stängs, för att förhindra läckage, 

och en cartridge kan nu monteras i by-pass-slingan. Den manuella ventilen öppnas och när nästa fas 

startar slås solenoidventilen om så att flödet går genom den modifierade by-pass-slingan. Under 

denna fas är det möjligt att stänga den manuella ventilen i mätslingan och byta ut denna cartridge. 

Genom att upprepa denna procedur kan en körcykel delas upp i flera faser om så önskas. Självklart 

kan även delar tillverkas så att detta förfarande även är möjligt med impingrar, något som inte 

ansågs nödvändigt.  

Systemet färdigställdes enligt ritningen, bortsett från solenoidventilerna och den värmda 

provtagningsledningen. Istället för att använda två trevägsventiler användes tvåvägsventiler 

monterade på en matris, figur 15. Matrisen är 

uppbyggd på så sätt att ett inlopp leder till fyra 

utlopp, vilkas öppning styrs av tre stycken 

tvåvägsventiler. Öppnas ventil ett går flödet till 

provslinga ett, öppnas ventil två till går flödet till 

provslinga två och öppnas ventil tre går flödet till 

båda by-pass-slingorna. De tre ventilerna är 

oberoende av varandra och styrs via strömställare 

monterade på systemet. 

Efter färdigställandet av systemet påbörjades tester för att säkerställa att systemets funktion är som 

tänkt. Testerna bestod av funktionsprov, läckageprov samt flödesprov. Funktionsprov innebär en 

kontroll av att de ingående komponenterna 

fungerar som tänkt. Solenoidventiler, 

manuella ventiler, pumpar, värmeslang, 

massflödesregulatorer samt att luft drogs 

genom impingrarna kontrollerades. Under 

funktionsprovet upptäcktes att om luft dras 

genom impingrar i ena provslingan och 

genom by-pass-slingan i andra provslingan 

kunde ett undertryck skapas vid impingrarna 

vilket resulterar i att vattnet sugs ur impingrarna. Problemet löstes genom att montera dubbla 

matriser med tvåvägsventiler en bit isär enligt figur 16.  

När det gäller den värmda provtagningsledningen blev det svårt att värma ledningen ända fram till 

impingrar och cartridge. Problemet löstes genom att använda en värmeslang fram till t-korset som 

delar inloppsluften till de två matriserna. Från t-korset användes sedan isolering fram till impingrar 

och cartridge.  

Med funktionsprovet avklarat testades systemet för läckage genom trycksättning och kontroll av 

förändring i tryck över tid. Då både impingrar och framför allt cartridges ger ett stort flödesmotstånd 

(dvs. skapar undertryck i systemet) samt att impingrar inte klarar övertryck användes undertryck vid 

Figur 15. Schematisk skiss av matris med 
solenoidventiler. 

Figur 16. Schematisk skiss av de ombyggda matriserna. 
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läckagetestet.  En tryckkalibrator av märket Druck, kalibrerad till noll vid atmosfärstryck, användes 

för att skapa samt kontrollera undertrycket. Undertrycket var vid testets start -0,800 bar och trycket 

två minuter senare noterades. Tio olika fall testades, tabell 1, och varje fall testades tre gånger.  Alla 

manuella ventiler hålls öppna, impingers och cartridge är inkopplad samt slangen in till systemet 

hålls pluggad om inget annat nämns.  

Tabell 1. Olika konfigurationer vid läckagetest.  

Fall # Konfiguration 

1 Plugg på Druck (referens). 

2 Pluggad slang på Druck (referens). 

3 Solenoidventiler till By-pass-slingorna öppna. 

4 Solenoidventiler till mätslingorna öppna. 

5  Alla solenoidventiler öppna. 

6 
Solenoidventiler till provslinga 1 öppna, manuella ventiler efter MFC 1 & 2 
stängda. 

7 Solenoidventiler till provslinga 2 öppna, manuell ventil efter MFC 3 stängd. 

8 Solenoidventiler stängda, ingen plugg i slangen in till systemet. 

9 
Solenoidventil till mätslinga 2 stängd, manuella ventiler i by-pass-slinga 2 samt 
efter MFC 3 stängda. 

10 
By-pass-slinga 2 med stängd solenoidventil innan, manuella ventiler i 
mätslinga 2 samt efter MFC 3 stängda. 

 

Tidigt upptäcktes att en av massflödesregulatorerna läckte vid spänningslöst tillstånd, därför 

utfördes alla läckageprov med samtliga massflödesregulatorer påslagna. Testet utfördes tre gånger 

för varje provfall och resultatet visas i tabell 2. Som synes visar inget av fallen något större läckage 

än de två referensfallen och systemet håller såldes tätt och flödesprovet kan ta vid. 

Tabell 2. Trycket efter två minuter för de tio olika fallen. 

Mätomgång Medel Medelökning av tryck 

Fall # 
  Fall 1 -0.793 0.0067 

Fall 2 -0.796 0.0037 

Fall 3 -0.796 0.0037 

Fall 4 -0.798 0.002 

Fall 5 -0.798 0.0023 

Fall 6 -0.798 0.0023 

Fall 7 -0.798 0.002 

Fall 8 -0.799 0.0007 

Fall 9 -0.79 0.0103 

Fall 10 -0.798 0.0017 
  

Flödesprovets syfte är att kontrollera massflödesregulatorernas stabilitet samt deras flöden, då 

ingen av regulatorerna varken använts eller kalibrerats på lång tid. Kontroll av att MFC 3 klarar de 

önskade låga flödena är också viktigt. 
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Enligt manualen till MFC 1 och 2 är det möjligt att köra dessa över deras specificerade område och 

således få ett högre flöde.  Tillverkaren garanterar dock inte stabilitet och linjäritet vid överflöden. 

Under flödesprovet används en flödeskalibrator av märket DryCal, vanligtvis kallad TicTac på grund 

av sitt typiska ljud. Flödeskalibratorn visade att både MFC 1 och 2 gav högre flöden än specificerat 

när de ställdes in på sitt maximala flöde. MFC 1 klarade att ge ca 0,8 liter per minut och MFC 2 ca 1 

liter per minut. Båda regulatorerna uppvisade god stabilitet i den mening att ett visst ärvärde alltid 

gav samma flöde, oavsett tidigare flöde. Denna stabilitet gällde dock enbart om 

massflödesregulatorerna inte startades om (dvs. brytning av strömmen till regulatorerna). Startades 

regulatorerna om krävdes en ny kalibrering. Då det inte är möjligt att ha regulatorer och pump igång 

konstant bestämdes att den enklaste lösningen var att strax innan varje prov kalibrera MFC 1 och 2 

till det önskade flödet, vilket beskrivs som en lämplig metod i TO-11A.  

Resultatet av flödestestet av MFC 3 redovisas i figur 17 och visar massflödesregulatorns ärvärde mot 

kalibratorns medelvärde av tio mätningar. R2 på 0,999 innebär att regulatorns linjäritet är bra och y 

visar att dess lutning är nära enhetslutningen, men att verkligt flöde är aningen högre än visat flöde.  

 

Figur 17. Visat flöde från MFC 3 mot medelvärde av tio mätningar med flödeskalibratorn.  

MFC 3 visade sig vara betydlig stabilare än MFC 1 och 2 med avseende på möjligheten att kunna 

starta om regulatorn utan att behöva omkalibrera. Det ansågs dock säkrast att kalibrera även MFC 3 

till önskat flöde strax innan prov.  

Under de sista flödestesterna slutade dock regleringen till MFC 3 att fungera. Då flödestestet hade 

visat att MFC 1 och 2 hade högre flöden än väntat, modifierades systemet så att MFC 2 monterades 

där MFC 3 var monterad tidigare. Figur 18 visar en schematisk skiss av det nya systemet, 

fortsättningsvis kallat MTC-systemet, och figur 19 visar en bild av det färdiga systemet med endast 

två massflödersregulatorer. Bilden visar systemet med impingrar i båda mätslingorna.  
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Figur 18.  Schematisk skiss över det modifierade systemet. 

 

Figur 19. Det färdigbyggda systemet. Mellan massflödesregulatorerna står flödeskalibratorn.  
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Version 2 
Med systemet som beskrivits ovan kördes ett första prov. Resultaten från etanolanalysen visade inga 

spår av etanol i vattnet från impingrarna. Laboratoriets analysmetod granskades med slutsatsen att 

deras resultat var korrekta. De dåliga resultaten måste således bero på förvaringen och frakten av 

proverna, ett felaktigt provtagningssystem eller problem med fordon och CVS-tunnel. Vidare visade 

svaren från aldehydanalysen bra resultat från prover tagna med ett inlånat system för 

aldehydmätning, Horibasystemet, men dåliga från de i MTC-systemet, vilket innebär att problemet 

sannolikt ligger i MTC-systemet. Då halterna etanol och aldehyder var obefintliga respektive väldigt 

låga misstänktes läckage. Genom att låta propan med en känd koncentration flöda genom MTC-

systemet till en säck och sedan analysera halten propan i säcken med en FID uppdagades att båda 

massflödesregulatorerna hade stort läckage vid flöde genom dem. Alla resultat från MTC-systemet 

ogiltigförklaras och ett nytt system byggs. 

Nya massflödesregulatorer på 0-5 och 0-10 l/min införskaffades och ett nytt, betydligt enklare, 

system byggdes. I figur 20 visas en schematisk skiss över det nya systemet. Systemet består av två 

nästan identiska separata provslingor. Provtagningsledningen från CVS till systemet värms ej då dess 

längd från anslutning mot CVS-tunneln till impinger eller cartridge är ca en meter, betydligt kortare 

än de en och en halv meter som beskrivs i CFR. Provtagningsledningen delas upp till mätslinga och 

by-pass-slinga. By-pass-slingan används, som tidigare, för uppvärmning av systemet, främst 

massflödesregulatorer. I mätslingan kopplas impingers eller cartridges in och i båda mätslingorna är 

det möjligt att köra antingen cartridges eller impingers. I slutet på både by-pass-slingan och 

mätslingan sitter manuella ventiler monterade. Dessa används för att styra flödet till önskad slinga 

och endast en i taget (per provslinga) bör vara öppen. I provslinga 1 har en vattenavskiljare 

installerats för att förhindra att vatten når massflödesregulatorn vid eventuella fel.  

 

Figur 20. Schematisk skiss över den andra versionen av provtagningssystemet. 

Efter färdigställandet av systemet genomfördes samma tester som tidigare, funktionsprov, 

läckageprov samt flödesprov. Funktionsprov fortlöpte utan problem och läckagetest med propan 

visade att systemet höll tätt. Flödesprovet visade dock att MFC 12, med flödesområde på 0-10 l/min, 

var defekt från fabrik, då flödet endast gick att justera från 1,5 till 10 l/min. MFC 22 på 0-5 l/min 
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fungerade som tänkt och i figur 21 visas ärvärde mot medelvärde av tio mätningar med 

flödeskalibratorn. R2 = 0,999 innebär god linjäritet för regulatorn och y visar en lutning nära 

enhetslutningen, men att regulatorn generellt ger aningen högre verkligt flöde än visat flöde. 

 

Figur 21. Visat flöde från MFC 22 mot medelvärde av tio mätningar med flödeskalibratorn. 

Då MFC 12 inte fungerade korrekt byttes denna, efter en provkörning, ut mot den gamla MFC 3, som 

tidigare antogs vara defekt. Det visade sig dock senare att regleringen upphört att fungera på grund 

av vatten i regulatorn och då vattnet dunstat fungerade regleringen igen. 

Med dessa två fungerande massflödesregulatorer monterade modifierades systemet så att den 

signal på 0-5 volt som regulatorerna skickar till styrlådan kunde loggas. Då ingen mer provkörning 

med bil var möjligt testades stabiliteten hos systemet genom att genomföra tio körningar identiska 

med en vanlig provkörning, bortsett från att MTC-systemet inte kopplades in till CVS-systemet. 

Under dessa tio körningar loggades voltsignalen från båda massflödesregulatorerna och flödet 

kontrollerades med TicTac innan och efter loggningen. Utöver detta noterades även visat 

displayvärde vid start och stopp av körningen. MFC 12 testades fem gånger med flödet 1 l/min och 

fem gånger med flödet 1,5 l/min. MFC 22 testades alla tio gånger med flödet 1 l/min.  

Displayvärdet skiljde sig aningen mellan de olika körningarna, trots samma flöde enligt TicTac, men 

varierade inte mer än några tiondels procent av regulatorns maximala flöde. När väl flödet var 

kalibrerat med TicTac och ett visst displayvärde visades ändrades detta inte under testet. De loggade 

voltsignalerna från regulatorerna uppvisade en maximal avvikelse på sju tusendelars volt. Betydelsen 

av detta är att stabiliteten hos regulatorn är mycket god under körning, men att dess flöde bör 

kalibreras med TicTac vid varje provkörning. I appendix 5 finns en manual samt ”parts list” för det 

tredje och slutgiltiga MTC-systemet.  
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Provuppställning 

Första provkörningen 
För provet användes en Ford Focus Flexi Fuel av 2006 års modell med en 1,8 liters motor på 92 kW. 

Bränsletank och bränslesystem tömdes och fylldes sedan med E85. HC, CO, CO2, NOx och NMHC 

mättes online både i CVS och i avgasrör. Utöver de vanliga mätinstrumenten för reglerade 

emissioner användes även en MS för mätning av etanol samt ett lånat instrument från Horiba, 

nämnt under ”övriga källor”, för mätning av aldehyder. CVS-systemet konfigurerades inte efter de 

krav som specificerats i CFR, istället användes den konfiguration som används vid certifiering av 

fordon enligt EU-regler med NEDC-körcykeln.  

Provtagningssystemet för alkohol och aldehyd kopplades in i slutet av CVS-tunneln. Prov togs mitt i 

tunneln via spjut av sådan typ som används vid partikelprovtagning. Värmeslangen hölls vid ca 70 

grader före och under hela provet.  

Från början var det tänkt att undersöka följande parametrar: 1) Provtagningsrörets material och 

temperatur; 2) Flödeshastighet; 3) Absorbentens temperatur och mängd; 4) Provets förvaringstid 

innan analys; 5) Utspädningsförhållandet i CVS; 6) Provtagningspositioner i CVS-systemet; 7) Olika 

analysmetoder. 

Litteraturstudien har till viss del gett svar på dessa frågor, och då analys av prover är kostsam, 

undersöks endast flödeshastighet och för cartridges absorbentens mängd. För impingers jämfördes 

flödeshastigheterna 0,6 l/min mot 1,0 l/min simultant i mätslinga ett och två. Samtidigt undersöktes 

med Horibainstrumentet en cartridge för hela NEDC-cykeln jämfört med tre cartridges, en för varje 

fas i NEDC-cykeln, se figur 22. Flödet genom cartridges var 1 l/min kalibrerat med TicTac. För att få 

statistisk säkerhet utfördes provet tre gånger. Dessa körningar refereras till som NEDC 1, NEDC 2 och 

NEDC 3 i resten av rapporten. 
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Figur 22. NEDC uppdelad i tre faser. 

Efter test med impingers modifierades mätslinga två för mätning med cartridge. En cartridge 

testades i MTC-systemet med flödet 1 l/min samtidigt som det i Horibainstrumentet testades två 

cartridges, en med flödet 1 l/min för jämförelse med MTC-systemet, och en med flödet 1.6 l/min för 

jämförelse av olika flöden. Alla flöden är kalibrerade med TicTac och även här utfördes provet tre 

gånger. Dessa körningar refereras till som NEDC 4, NEDC 5 och NEDC 6 i resten av rapporten. 

Efter körning överfördes vätskan från impingrarna till plast- eller glasflaskor. Flaskorna hade, precis 

som övrigt materiel som kommer i kontakt med vätskan från impingrarna, tidigare tvättats med 

destillerat vatten för att reducera kontaminationsrisken. Mängden vatten i impingrarna var noga 

uppmätt så att förvaringsflaskorna fylldes helt. Detta för att luft i flaskan kan påverka provet 

negativt. Proverna förvarades i kylskåp innan de fraktades till laboratoriet där de analyserades direkt 

vid ankomst.  

Cartridges placerades direkt efter provtagning i speciella, med cartridgen medföljande, påsar och 

förvarades i frys innan de fraktades till laboratoriet för analys.  

Andra provkörningen 
Under den andra provkörningen testades det nya, enklare systemet, för att kontrollera dess 

funktion. Provuppställningen för det andra provet är identiskt med det första då det gäller 

konfiguration av CVS-system och körcykel. Instrumentmässigt skiljde sig dock körningarna åt då 

ingen MS användes under andra provet. Under andra körningen användes en SAAB 9-3 BioPower 

och två körningar gjordes där flödet genom impingers var 1,5 l/min, då detta var lägsta flöde för 
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regulatorn, och flödet genom cartridge var 1 l/min. Alla flöden kalibrerades med TicTac och en 

cartridge användes för hela NEDC-körcykeln, både i MTC-systemet och i Horibainstrumentet.  

Hanteringen av cartridges och vätskan från impingrarna hanterades på samma sätt som tidigare. 

Alkoholprovet från den första körningen frös då det förvarades i kylen och då effekterna av detta 

inte är kända ogiltigförklaras provet.  

Reslutat 

Första provomgången 
Resultaten av aldehyder presenteras i μg/prov (dvs. μg/cartridge) från laboratoriet och räknas med 

hjälp av det kända flödet genom både cartridges och CVS-tunneln ut till g/km.  I varje cartridge finns 

en blanknivå av form- och acetaldehyd, vilken har subtraheras från resultatet från laboratoriet. 

Information om blanknivåerna medföljer från tillverkaren för varje kartong med cartridges.  

Medelutsläpp och standardavvikelser av formaldehyd visas i figur 23 och av acetaldehyd i figur 24. 

Figurerna visar tydligt att den stora mängden utsläpp sker under kallstarten, innan främst 

katalysatorn nått sin arbetstemperatur. Utsläppen av formaldehyd och acetaldehyd är efter det 

väldigt låga respektive obefintliga. 

”Σ 3 faser” syftar på summeringen av mängden aldehyder från fas 1-3, vilken i teorin ska vara lika 

med ”Hela NEDC”, där en cartridge använts för hela körcykeln. Överensstämmelsen mellan ”Σ 3 

faser” och ”Hela NEDC” är mycket god och det är således möjligt att endast använda en cartridge för 

hela körcykeln, förutsatt att kallstarten inte släpper ut större mängder aldehyder än cartridgen kan 

absorbera.  

 

Figur 23. Medelutsläpp av formaldehyd och dess standardavvikelse för de olika faserna. 
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Figur 24. Medelutsläpp av acetaldehyd och dess standardavvikelse för de olika faserna. 

Vidare visar resultaten från körning NEDC 4-6 och jämförelsen mellan 1.6 l/min och 1 l/min att det 

högre flödet resulterar i något lägre utsläpp. Teoretiskt sätt ska mängden aldehyder i g/km vara lika, 

oberoende av flödet, förutsatt att alla aldehyder absorberas i cartridgen. Enligt kompendium TO-11 

bör den totala mängden mol av aldehyder i luften som dras genom cartridgen inte överstiga 75 % av 

antalet mol DNPH-absorbent. Högre antal mol aldehyder än detta kan resultera i felaktiga värden. I 

varje cartridge finns 10 μmol DNPH och beräkningar visar att mängden form- och acetaldehyd i varje 

cartridge inte i något fall överstiger 0,3 μmol /cartridge. Förutsatt att ingen hög koncentration av 

någon annan aldehyd existerar i luften finns inget problem med förbrukning av DNPH-absorbenten. 

Skillnaden måste således bero på något annat. I tabell 3 visas medelvärdet av form- och 

acetaldehydresultaten från körning för NEDC4-6 i μg/prov och precis som väntat är halten aldehyd i 

μg/prov högre för det högre flödet. Det lägre värdet i g/km vid högre flöde tyder således på att det 

högre flödet resulterar i en del genomsläpp av aldehyd.  

Tabell 3. Medelvärde av Form- och Acetaldehydresultat från mätningar med flödet 1 l/min och 1.6 l/min. 

 
Medel 1 l/min Medel 1.6 l/min 

Formaldehyd 
*μg/prov+ 0.78 1.13 

Acetaldehyd 
*μg/prov+ 7.16 9.1 

  

Andra provomgången 
Resultatet av halten etanol i den första och den andra impingern i g/km från den andra 

provkörningen under provomgång två visas i tabell 4. Endast ett mätvärde ger inte mycket 
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information, annat än att genombrott av alkohol till den andra impingern inte sker vid flödet 1,5 

l/min samt att systemet klarar av att samla alkohol.  

Tabell 4. Halten etanol från provkörning två. 

 
Impinger 1 Impinger 2 

Etanol [g/km] 0,0675 0 
 

Medelvärdet och standardavvikelsen av aldehydresultaten från Horibainstrumentet och MTC-

systemet från provomgång två visas i figur 25 och 26 för form- respektive acetaldehyd.  

 

Figur 25. Medelutsläpp och standardavvikelse för formaldehyd från de två avslutande körningarna. 
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Figur 26. Medelutsläpp och standardavvikelse för acetaldehyd från de två avslutande körningarna. 

Både resultaten av formaldehyd- och acetaldehydutsläpp uppvisar mycket god överensstämmelse 

mellan MTC-systemet och Horibainstrumentet. MTC-systemet är således tillräckligt bra för 

provtagning av aldehyder. Notera dock att fortsatta försök med olika flöden genom cartridges bör 

utföras. 

FID-mätningar 
Mätningar med FID för THC kalibrerad på propan utfördes med olika halter propan och etanol i 

gasform för att se hur FID reagerar på etanol. Koncentrationerna som mättes var 285,6 och 954 

ppmC för propan (benämns propan 7 respektive 8 fortsättningsvis) och 30 och 320 ppmC för etanol i 

gasform. Tre olika mätningar utfördes tre gånger för varje gaskoncentration bortsett från etanol med 

halten 30 ppmC där endast tre olika mätningar utfördes pga. gasbrist. De tre mätningarna för propan 

7 och 8 samt etanol med halten 320 ppmC består av mätning av koncentrationen direkt från gastub, 

direkt från säck och efter att gasen förvarats tio minuter i säck. För etanol med koncentrationen 30 

ppmC sker mätning direkt från säck, från säck efter 20 minuter och från säck efter 30 minuter. För 

mätning med etanol noterades den uppmätta koncentrationen först efter fem sekunder och sedan 

var tionde sekund, detta då det tar tid för FID-utrustningen att visa ett stabilt värde vid mätning av 

etanol. För propan avlästes koncentrationen direkt. I figur 27 och 28 visas den uppmätta 

koncentrationen av propan 7 respektive 8 för de tre olika mätförfarandena i varje mätomgång. 

Koncentrationerna av propan 7 skiljer aningen mellan de olika mätomgångarna och uppvisar ett 

mönster som tyder på att koncentrationen blir aningen lägre vid mätning från säck, både vid 

direktmätning från säck och från säck efter tio minuter. Skillnaderna mellan mätning direkt från tub 

och säckmätningarna beror antagligen på att en liten mängd gas kan ha kommit in i säcken vid 

omkoppling från fyllning av säck till mätning. 
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Figur 27. Koncentrationen av propan 7 mätt direkt från gastub, direkt från säck och efter tio minuter i säck för varje 
mätomgång. 

Mätningarna av propan 8 uppvisar ett liknande mönster som mätningarna av propan 7 och 

skillnaderna beror troligtvis även här på att en liten gasmängd kan ha kommit in i säcken vid 

omkoppling från fyllning till mätning. 

 

Figur 28. Koncentrationen av propan 8 mätt direkt från gastub, direkt från säck och efter tio minuter i säck för varje 
mätomgång. 

Mätningarna av propan tyder således på att de tre olika mätförfarandena, direkt från gastub, direkt 

från säck samt från säck efter 10 minuter, inte har någon större inverkan på den uppmätta 

koncentrationen.  

Koncentrationen som funktion av tid för etanol med koncentrationen 30 ppmC visas i figur 29. 

Diagrammet visar det tidigare kända faktum att FID kalibrerad på propan inte mäter rätt 

koncentration av etanol. Skillnaden här är över 50 % lägre koncentration än teoretisk koncentration. 
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Diagrammet visar även att förvaringstiden i säck för denna låga halt etanol inte har någon inverkan 

på den uppmätta koncentrationen. 

 

Figur 29. Etanolkoncentration som funktion av tid för etanol med koncentrationen 30 ppmC. 

Resultatet från etanolmätningarna med koncentrationen 320 ppmC visas i figur 30. ”tub” syftar på 

mätning direkt från gastub, ”säck” på mätning direkt från säck och ”10 min” på mätning från säck tio 

minuter efter säcken fylldes med gasen. Även detta diagram påvisar problemet att FID inte klarar att 

visa rätt koncentration för etanol. Koncentrationen etanol är teoretiskt 320 ppmC, men FID visar 

runt 220-240 ppmC, en skillnad på ca 30 %. Vidare visar diagrammet att skillnaden i koncentration 

mellan mätning direkt från gastub och direkt från säck är obetydlig, medan koncentrationen vid 

mätning från säck efter tio minuter, till skillnad mot etanol med koncentration 30 ppmC, är rejält 

lägre. De lägre koncentrationerna beror troligen på kondensation av etanol i säcken och belyser att 

även om FID modifieras eller kalibreras för att visa korrekt halt etanol, måste hänsyn tas till 

kondensation vid högre halter etanol. Vidare visar diagrammet att vid mätning från säck efter 10 

minuter tar det ungefär fem sekunder innan FID visar något värde, till skillnad mot mätning direkt 

från säck, där ett värde visas relativt omgående. Antagligen beror även detta på kondensation, 

denna gång i den slang som används för fyllning och extraktion av gas i säcken, vilket leder till en 

längre tid innan någon etanol i gasform når FID.  
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Figur 30. Etanolkoncentration som funktion av tid för etanol med koncentrationen 320 ppmC. 

Slutsatser 
Litteraturstudien visade att ett flertal olika metoder för mätning av alkoholer och aldehyder i 

fordonsemissioner existerar. Vidare kan de flesta av dessa metoder utföras på flera olika sätt och 

ännu finns inga klara regler för hur mätningen ska ske. Genom att välja en lämplig metod och basera 

dess utförande på information från flera källor med olika teorier skapades ett system för 

provtagning av alkohol och aldehyd.  

Aldehydresultaten från systemet, samt ett annat instrument, visar att de stora utsläppen av 

aldehyder sker under kallstarten. Både halterna av form- och acetaldehyd är i stort sett obefintliga 

efter kallstarten. Vidare har det visats att det är möjligt att endast använda en cartridge för hela 

NEDC-körcykeln utan problem med genomsläpp eller mättnad av absorberingsämnet. Frågor kring 

lämpligt flöde och volym kvarstår dock.  

På grund av läckageproblem visar etanolresultaten endast att systemet klarar av att samla in etanol 

från emissionerna, samt att ett flöde på 1,5 liter per minut inte ger problem med genomsläpp.  

Vidare visade mätningar med FID kalibrerad på propan att FID inte klarar av att mäta rätt 

koncentration av etanol i gasform, utan uppvisar skillnader på ca 25-50 % lägre värde än verklig 

koncentration. Utöver detta existerar även problem med kondensation vid förvaring av högre halter 

etanol i gasform i säck. Förvaras etanol med koncentrationen 320 ppmC i en säck i tio minuter visar 

FID en koncentration som är ca 80 % lägre än verklig koncentration och ca 70 % lägre än det värde 

som FID visar vid mätning direkt från gastub av etanol. Detta innebär att även om FID kalibreras och 
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justeras för att visa rätt etanolkoncentration måste fortfarande hänsyn tas till verklig koncentration 

och förvaringstid i säck innan analys.  

Framtida arbete 
Provtagningssystemet är fullt fungerande för provtagning av alkohol och etanol och är inte i behov 

av utvecklig. Systemet är dock i dagens läge väldigt ”hands on” i den mening att hela systemet styrs 

manuellt. Framtida arbete kan därför vara att koppla in solenoidventiler för att kunna öppna och 

stänga ventiler automatiskt från dator. Det är även möjligt att styra massflödesregulatorerna från 

dator, men ingen av dessa två extrafunktioner ses som nödvändig idag. 

På provningssidan finns det mer att göra. Genom att använda extradelar till systemet kan cartridges 

användas i både provslinga ett och två, vilket betyder att två flödeshastigheter kan provas under 

samma körning. Detta arbete är nödvändigt för att få reda på lämpliga flöden så att genomsläpp av 

aldehyder inte sker. Tidigare jämförelser av flöden på 1 mot 1,6 liter per minut har visat att det 

högre flödet ger ett högre genomsläpp. Det skulle därför vara lämpligt att undersöka, som exempel, 

0,5 mot 1 liter per minut som en utgångspunkt. 
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Appendix 1 – Förkortningar 
 

CARB – California Air Resources Board  

CFV-CVS – Critical Flow Venturi - Constant Volume Sampling 

CFR – Code of Federal Regulations 

CVS – Constant Volume Sampler 

DNPH – Dinitrophenylhydrazine 

EPA – Environmental Protection Agency 

FID – Flame ionization detector 

FTIR –  Fourier Transform Infra Red 

GC – Gas Chromatograph 

HPLC – High Performance Liquid Chromatograph 

MFC – Mass Flow Controller 

MS – Masspektometer  

NEDC – New European Driving Cycle  

PAS – Photoacoustic Gaz Analyzer  

PDP-CVS – Positive Displacement Pump - Constant Volume Sampling 

PPBV – Parts Per Billion Volume  

PPMC – Parts Per Million Carbon equivalents  

SAE – Society of Automotive Engineers 

TDLS – Tunable Laser Diode Spectroscopy 

THC – Total Hydrocarbons  

UV-VIS – Ultraviolet-Visible Spectroscopy   
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Appendix 2 – Korskompensation 
Citat från Innovas hemsida om Cross compensation  

 
Cross-compensation is an algorithm used by the instrument to calculate gas concentrations 
compensated for the interference from other gases present in the sample 

The curves above shows 3 Infra-red absorbtion spectra for 3 different gases, Gas 1, Gas 2 and Gas 3. 
In order to measure the correct concentration of  Gas 1, as an example, it is necessary to measure at 
3 different wavelengths, indicated with (Optical) Filter A, Filter B and Filter C.  

If Gas 1 is measured with Filter A only, the measured absorbtion will be the sum of absorbtion from 
Gas1, Gas 2 and Gas 3. The calculated concentration will therefore be wrong. The error is called the 
interference from Gas 2 and Gas 3 on Gas 1. Likewise, if Gas 1 is measured with Filter C only, the 
calculated concentration will be wrong, due to interference from Gas 3.  

To overcome this problem, the cross-compensation algorithm has been implemented in the 
Photoacoustic Multi-gas Monitors 1312 and 1314. A filter caroussel is installed in the instrument, 
containing the filters A, B and C. First the sample is measured using optical filter A. The signal 
measured (SA)  can be expressed as:  

SA= a1,A x c1+ a2,A x c2+ a3,A x c3  

Where:  

SA is Microphone signal measuring with Filter A.  

a1,N is absorption of gas 1 on Filter N.  

C1 is concentration of gas 1  

In a similar way, measuring the same sample with Filter B and Filter C we obtain:  
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SB= a1,B x c1+ a2,B x c2+ a3,B x c3  

SC= a1,C x c1+ a2,C x c2+ a3,C x c3  

We now have 3 equations with 3 unknowns, c1, c2 and c3. The instrument will, when selected, 
automatically calculate the unknown concentrations and display the corrected result. This way, the 
interference from other gases can typically be reduced by more than 98 %, with a proper selection of 
the optical filters, compared to the gases to be measured.  

A similar algorithm is available for the compensation for humidity interference.  
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Appendix 3 – Förklarande bilder från Cazier
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Appendix 4 – Exempelbilder från TO-11A 
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Appendix 5 – Manual MTC-systemet 
Förberedelser 

Tvätta impingers, flaskor, tratt och övrig materiel som kommer i kontakt med vätskan från impingers 

med destillerat vatten och låt lufttorka. 

Se till att is och kylt destillerat vatten finns tillgängligt. 

Ta fram cartridges sin ska användas under prov och låt dem bli rumstempererade innan prov. 

Benämningar 

Figur 1 visar en schematisk skiss av systemet och dess benämningar. 

 

Figur 1. Schematisk skiss av provtagningssystemet. 

Inkoppling 

Kontrollera att befintliga pumpar är kopplade efter massflödesregulatorer vid märkning ”Till pump” 

på vagnen, alternativt koppla in önskad pump. Koppla slang från utgången märkt ”UT” på pumparna 

till CVS-systemet efter provtagningspunkterna. 

Koppla in en cartridge av den typ som ska användas vid prov, i mätslinga 2, se figur 2. Denna används 

endast för kalibrering.  

 



42 
 

 

Figur 2. Montering av cartridge. 

Fyll impingers märkta ”Kalibrering” med vanligt vatten av samma mängd som ska användas inder 

prov (lämpligtvis en toppfylld flaska av den typ som används för att skicka in prov till laboratoriet, ca 

100 ml).  

Koppla in kalibreringsimpingers i mätslinga ”1” med markering ”1” på rör mot ”1” på impinger och 

”2” på rör mot ”2” på impinger, se figur 3.  

 

Figur 3. Inkoppling av impingers för kalibrering.  
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Koppla sladdar med BNC-kontakt för loggning av MFC-voltsignal från kontakter märkta ”1” och ”2” 

på baksidan av styrlådan till A/D-scanner (MTC 536) och koppla till loggdator.  

Uppstart  

Öppna ventilerna märkta ”By pass 1” och ”By pass 2” på vagnen, starta styrlådan till 

massflödesregulatorerna och starta därefter pumparna. Låt massflödesregulatorerna värma upp i 

minst 30 minuter innan någon form av kalibrering eller prov tar vid. 

Koppla slang märkt ”Slang flödeskalibrering” med slangklämmor i påse märkt ”flödeskalibrering” till 

TicTac (MTC 370), enligt figur 4, med ände märkt ”TicTac” mot TicTac. Koppla sedan änden märkt 

”Samplingsystem” till anslutning märkt ”Till CVS” på vagnen. 

 

Figur 4. Inkoppling av kalibreringsslang till TicTac.  

Öppna ventilerna märkta ”Mätslinga 1” och ”Mätslinga 2” och kalibrera flödet genom mätslingan 

genom att använda TicTac för att kontrollera flödet och använda styrlåda för att ställa in önskat 

värde. Observera att används en pump för båda provslingorna måste flödet i båda provslingorna 

kontrolleras när flödet genom den ena justerats. 

När kalibrering genom kalibreringscartridge och kalibreringsimpingers är avslutat, öppna ventiler 

märkta ”By pass 1” och ”By pass 2” och stäng ventiler ”Mätslinga 1” och ”Mätslinga 2”. Observera 

systemet inte får stängas av mellan kalibrering och mätning.  
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Koppla bort TicTac och koppla medföljande slangar märkta ”CVS” mellan provtagningspunkt i CVS-

systemet och kopplingspunkten märkt ”Till CVS” på vagnen.  

Efter kalibrering, koppla in ny, rumstempererad, cartridge i mätslinga 2 enligt figur 2. Fyll impingers 

märkta ”Impinger 1” och ”Impinger 2” med lämplig volym destillerat vatten (lämpligtvis en toppfylld 

flaska av den typ som används för att skicka in prov till laboratoriet, ca 100 ml). Ställ impingrarna i 

plastlåda och fyll lådan med vatten och is högre än vattnets höjd i impingrarna. 

Koppla in impinger märkt ”Impinger 1” mot rör märkt ”1” i mätslinga 1 och ”Impinger 2” mot rör 

märkt ”2” i mätslinga 1, se figur 5.  

 

Figur 5. Inkoppling av impingrar för prov. 

Systemet är nu redo för provtagning. 

Provtagning 

Vid provets start, öppna mätventiler och stäng genast by-passventiler.  

Vid provets slut, stäng mätventiler, koppla bort impingers och cartridge och öppna sedan by-

passventiler. 

Det är rekommenderat att efter detta kontrollera flödet med TicTic igen för att se att flödet är 

detsamma efter som innan provet. Observera att kalibreringscartridge och kalibreringsimpingers 

måste användas. 

Sätt tillbaka pluggar på cartridges och lägg cartridge i medföljande påse och lägg sedan påsen i 

frysen i väntan på analys. Kontrollera i medföljande häfte hur länge cartridge kan förvaras i frys efter 
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prov innan analys måste se. För cartridges av märket Waters får cartridgen högst förvaras 14 dagar 

efter prov.  

Häll vätskan från impinger ett i en flaska och vätskan från impinger två i en annan flaska. Förvara 

flaskorna i kyl och analysera snarast möjligt (inom 24 h helst). Proverna får högst förvaras 6 dagar 

innan analys.  

Stäng av systemet eller repetera proceduren vid ny mätning. 

Observera att en ny kalibreringscartridge bör användas vid varje provsession, även om den gamla är 

av samma märke. Detta pga. att partiklar sätter igen cartridgen vilket resulterar i felaktig kalibrering.  

Mer information om mätning finns i TO-11A och ”California non methane…”. Mer information om 

utrustning finns i ”Parts list” och manualer för instrumenten.  

Parts list  

Styrlåda: Millipore RO 7030/7031. Kontakt: Advanced Vacuum AB 

Massflödesregulatorer: Tylan (Millipore) 2900 series. Kontakt: Advanced Vacuum AB 

Impingrar: Reparation: Labglas 

Kopplingar, Ventiler: Swagelok. Kontakt: Svafab 

Vattenavskiljare: Clas Ohloson, vattenavskiljare för tryckluft, artikelnummer 20-3455 

Kontaktinformation  

Per Wallin 
Advanced Vacuum AB 
Industrigatan 21 
234 35 Lomma  
T: 040-53 40 70 
F: 040-41 13 18 
M: 0702-04 88 24 
www.Advanced-vacuum.com 

Labglas AB  
Västra Finnbodavägen 2 
131 31 Nacka  
T: 08-644 30 03 
F: 08-641 48 00 
www.labglas.se, info@labglas.se  

Svafab AB  
Stockholm vale & fitting AB 
Box 6067  
192 06 Sollentuna 
T: 08-6268200 

http://www.advanced-vacuum.com/
http://www.labglas.se/
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F: 08-6262899 
www.svafab.se, www.swagelok.com  

Laboratorier 

Etanolanalys 

Kristofer Warman  
ALcontrol AB  
T: 013-25 49 00 
T: 013-25 49 04 
M: 0736-33 83 23 
kristofer.warman@alcontrol.se  

Analytica  
T: 08-25 77 52 00 
F: 08-768 34 23 
taby@analytica.se 

Aldehydanalys  

Annika Potter  
IVL Svenska miljöinstitutet AB 
Box 5302 
400 14 Göteborg  
T: 031-725 62 00 
T: 031-725 62 68 
F: 031-725 62 90 
www.ivl.se, annika.potter@ivl.se  

Johan Ekblad  
Lantmännen Analycen AB 
T: 0510-887 00  
T: 0510-887 43 
info.analycen@lantmannen.com  
 

Etanol  och aldehydanalys  

Karine Arrhenius  
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Box 857  
501 15 Borås  
T: 010-516 50 00  
T: 010-516 57 28 
F: 033-12 02 54 
www.sp.se, karine.arrhenius@sp.se  

Mikrokemi  
Box 150 18 Uppsala 

http://www.svafab.se/
http://www.swagelok.com/
mailto:kristofer.warman@alcontrol.se
http://www.ivl.se/
mailto:annika.potter@ivl.se
mailto:info.analycen@lantmannen.com
http://www.sp.se/
mailto:karine.arrhenius@sp.se


47 
 

T: 018-87 22 00  
www.mikrokemi.se  

Syntagon 
Tallvägen 2, Box 2073 
151 02 Södertälje  
T: 08-554 422 50 
F: 08-550 879 35 
www.syntagon.se, info@syntagon.se 

 

  

http://www.mikrokemi.se/
http://www.syntagon.se/
mailto:info@syntagon.se
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