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Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av examensarbetet ”Mätutrustning för luftinblandning i 
motorolja – utredning och korrigering”. Examensarbetet är utfört åt Saab Automobile 
Powertrain AB vid grundmotorutprovningsavdelningen i Södertälje. Syftet med arbetet 
är att felsöka en ny luftinblandningsmätutrustning för att den skall kunna ersätta en 
gammal provmetod.  Målet är att lokalisera varför utrustningen inte ger förväntat 
resultat, samt att utföra erforderliga justeringar för att den skall uppnå önskad funktion 
och kunna sättas i drift.  

Arbetet inleddes med litteraturstudier. Detta skedde parallellt med att motorn 
iordningställdes för att fungera vid kommande prov. Därefter utfördes körningar med de 
bägge provmetoderna för att ha som referens. Efter detta genomfördes ett antal olika 
modifieringar på mätutrustningen med tillhörande mjukvara. Det slutgiltiga 
mätprogrammet innehåller ändringar i mjukvaran samt en omarbetning av 
mätförfarandet.  

Slutsatserna är att den nya mätutrustningen inledningsvis inte fungerade samt att det 
efter utförda förändringar inte kan fastställas huruvida den mäter korrekt eller inte. Mer 
avancerade prov behöver därför genomföras för att verifiera det slutgiltiga programmets 
funktion.  
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Summary 
This report is the result of the degree project “Measuring equipment for engine oil 
aeration - investigation and correction”. The degree project is performed for Saab 
Automobile Powertrain AB at the department for base engine tests in Södertälje. The 
purpose with this project is to look for errors in a new measuring equipment for engine 
oil aeration. This new method is supposed to replace an older test method. The target is 
to find out why the new measuring equipment doesn’t generate the expected results and 
then perform necessary adjustments to make it work properly.  

The process started with literature studies. This occurred at the same time as the engine 
was prepared for future testing. Then reference tests were performed with both the old 
and the new methods. Next a number of modifications were made on the measuring 
equipment and the software belonging to it. The final measuring program contains 
alterations of the software and a revised measuring process.  

The conclusions are that the new measuring equipment didn’t function correctly in the 
initial stage. After modifications were done it can’t be determined whether the 
measuring equipment works properly or not. Therefore it’s suggested that further testing 
has to be performed to establish the outcome of the final measuring program.  
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1 Inledning 
Denna rapport är resultatet av examensarbetet ”Mätutrustning för luftinblandning i 
motorolja – utredning och korrigering”. Examensarbetet är på 10 poäng på C-nivå och 
ingår som avslutande moment i Maskiningenjörsutbildningen på 120 poäng vid 
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU). Arbetet är utfört åt Saab Automobile 
Powertrain AB vid grundmotorutprovningsavdelningen. Rapporten riktar sig främst till 
personer som jobbar med utprovning av Saabs motorer samt examinator och handledare 
vid HTU.  

1.1 Företagspresentation 
Saab Automobile Powertrain AB bildades i april 2001 som ett dotterbolag till Saab 
Automobile AB [1]. I juli samma år fördes det sedan över till Fiat-GM-Powertrain AB 
(FGP) som varit dess moderbolag sedan denna tidpunkt. Företaget har sitt huvudkontor i 
Trollhättan, där produktutveckling av växellådor samt powertrain integration sker.  
Anläggningar finns även i Södertälje där Saabs 4-cylindriga bensinmotorer utvecklas 
och tillverkas (Se bild 1.1) samt i Göteborg där tillverkning av växellådor sker.  

FGP finns representerat i nio länder och producerar cirka fem miljoner motorer och 
växellådor per år. Företaget har sitt huvudkontor i Turin.  

 
Bild 1.1 – Saab 9-5 4-cylindrig Ecopowermotor 
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1.2 Bakgrund 
När Saab tar fram ett nytt motorkoncept måste ett antal funktionsprov/tester genomföras 
för att säkerställa motorns funktion och driftsäkerhet. Ett av dessa tester går ut på att 
mäta luftinblandningen i motoroljan och utförs på grund av att en för hög lufthalt i oljan 
kan leda till allvarliga skador på motorn. Testet skall även genomföras varje gång det 
skett en konstruktionsändring som påverkar motorns smörjsystem, exempelvis byte av 
oljesump vid nytt modellår.  

Saab har under en längre tid använt sig av en mätmetod som visserligen ger korrekt 
mätresultat, men som anses alltför omständlig och tidskrävande att utföra. För att 
komma ifrån dessa problem har företaget istället gått över till en helt ny metod som 
baseras på en inköpt densitetsmätare, Solartron 7845CE Entrained Gas Liquid Density 
Transducer (S-7845CE) med kringutrustning. 

Vid tidigare prov utförda av Samuel Oluma1 har det dock framkommit att den nya 
utrustningen inte ger förväntade resultat. Under testerna var förutsättningarna som så att 
en hög luftnivå borde ha registrerats, men så blev inte fallet. Detta väckte misstankar 
varpå den tidigare använda metoden konsulterades. Resultatet från denna visade mycket 
riktigt att oljan innehöll en stor mängd luft och av den orsaken vågar inte företaget lita 
på den nya metodens mätresultat, utan tvingas fortsätta med den gamla metoden.   

1.3 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet har varit att felsöka den nya luftinblandnings- 
mätutrustningen. Detta skulle ske genom att utföra mätningar med de bägge metoderna 
på en preparerad motor i en tomgångsrigg2.  

Examensarbetets mål har varit att lokalisera varför den nya metoden inte ger förväntat 
resultat, samt att utföra erforderliga justeringar på mätutrustningen för att denna skall 
uppnå önskad funktion. 

1.4 Förutsättningar 
Testerna utförda under detta examensarbete skiljer sig på flera sätt mot hur en 
luftinblandningsmätning under drift vanligen genomförs.  

Samtliga körningar är utförda i tomgångsrigg, jämfört med det normala 
tillvägagångssättet som är i provcell3. Anledningen till detta är att Saab inte kunde 
avvara en provcell för detta ändamål, då de redan var fullbokade för ordinarie 
arbetsuppgifter.  Skillnaden blir bland annat att motorn inte kan köras på lika höga 
varvtal och att luftinblandningen får simuleras eftersom motorn inte kan belastas.  

                                                 
1 Samuel Oluma – Utprovningsingenjör Saab Automobile Powertrain AB 
2 Tomgångsrigg – Ställning där en motor kan monteras för att köras 
3 Provcell – Laborationscell för motorprovning 
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Att luftinblandningen simuleras är av mindre betydelse, då det är mätutrustningen som 
ska granskas och den egentliga mängden luft i oljan då spelar mindre roll. Det var 
däremot viktigt att fastställa mätutrustningens funktion, både då luftinblandning 
simulerades och då ingen luft förekom i motoroljan, jämfört mot den gamla 
mätmetoden. 

Detta eftersom mätutrustningen under normal drift ska kontrollera om motoroljan 
innehåller luft eller inte. Det bör även påpekas att mätvärdena på luftinblandning som 
redovisas i denna rapport inte överensstämmer med en verklig motors. Vid simulering 
åstadkoms betydligt högre luftmängd i oljan än vad som normalt kan förekomma i en 
motor. 

1.5 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts: 

• Examensarbetet skulle ej resultera i nykonstruktion utan endast justering av 
befintlig mätutrustning.  

• S-7845CE antas fungera tillfredsställande och är ej källan till problemet. 

• Körningar genomförs endast i tomgångsrigg, ej i provcell.  
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2 Luftinblandningens påverkan på motorn  
Luftinblandning i olja kan leda till flertalet problem med motorn. Värt att nämna är bl.a. 
reducerad kylningseffekt, minskad smörjningsförmåga, funktionsstörningar hos flertalet 
komponenter, påskyndning av oljans åldrande och i värsta fall motorhaveri [2], [3]. Att 
undvika luft i oljan är därmed viktigt. 

Då flera olika komponenter hos motorn frekvent kommer att nämnas i denna rapport 
rekommenderas läsaren att vända sig till bilagorna A och B, där motorns oljesystem 
samt placering av detaljer på motorn visas, om tveksamheter när det gäller 
funktion/placering av detaljer finns. 

2.1 Allmänt om luftinblandning 
Smörjningssystemet i dagens moderna bilar måste uppfylla mer och mer utmanande 
uppgifter. Förutom de grundläggande funktionerna ställer även de ekonomiska och 
ekologiska aspekterna höga krav på både olja och smörjningssystem.  

Luft i olja kan uppträda på olika sätt: som bubblor, skum eller som upplöst luft. Upplöst 
luft har egentligen ingen påverkan alls på oljan, men ett tryckfall kan resultera i att 
mättad luft frigörs och då uppkommer skum/bubblor. Skum är den mest påtagliga 
formen av luftinblandning och lätt att upptäcka. Det består av luftbubblor som är 
omgivna av ett dubbelt skikt av olja. Skum innehåller huvudsakligen luft och 
uppkommer när mekaniska rörelser sker med en öppen yta. Bubblor består av gasformig 
luft och de varierar i storlek beroende på hur mycket luft de innehåller. För att minimera 
energin som uppkommer av ytspänningar är bubblorna sfäriskt formade. När 
luftinblandning i olja uppträder är det oftast som en kombination av dessa tre fenomen 
och de förekommer i olika förhållanden beroende på lokala förutsättningar inne i 
motorn.  

2.2 Parametrar som inverkar på luftinblandningen 
Graden av luftinblandning beror av flertalet olika olje- och motorparametrar (Se bild 
2.1). 

 
Bild 2.1 – Parametrar som inverkar på 
luftinblandningen 
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2.2.1 Motorhastighet 

Förekomsten av luftinblandning tilltar med ökad hastighet på motorn, dvs. ju fortare 
bilen körs, desto mer luft förekommer det i motoroljan (Se bild 2.2.). Detta beror på att 
oljeflödet ökar, vilket får till följd att oljenivån i sumpen minskar. Detta i sin tur 
resulterar i att luftbubblorna får mindre tid på sig att ”fly” ifrån oljan när den befinner 
sig i sumpen. Motorhastigheten är en av de viktigaste faktorerna och går dessutom inte 
att påverka nämnvärt eftersom den varierar hela tiden.  

 
 
Bild 2.2 – Luftinblandning som funktion av motorhastighet 

2.2.2 Oljenivå 

För att uppnå så bra villkor som möjligt för att undvika luftinblandning är optimeringen 
av oljenivån viktig. Luftinblandningen ökar drastiskt om luft sugs in i oljepumpen, och 
detta kan inträffa om oljenivån är för låg vid extrema körförhållanden. För hög oljenivå 
är inte heller bra, utan bidrar också till ökad luftinblandning.  

2.2.3 Motordesign 

Motordesignen är den viktigaste faktorn för att styra luftinblandningens beteende. Det 
gäller inte bara för de komponenter som faktiskt leder olja, utan även designen på 
exempelvis vevhusventilationen inverkar.  
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3 Allmänt om L850  
Motorn som sitter monterad i alla Saab 9-3 Sport Sedan (bensin) är av L850-serien och 
har vidareutvecklats för turboladdning vid motorfabriken i Södertälje (Se bild 3.1) [4]. 
Denna motorserie ligger även till grund för ett antal av Opels motorer och återfinns 
också i USA.  

Det som är nytt med denna motormodell är att det är den första motorn i Saabs historia 
som har ett motorblock i aluminium. En av de främsta fördelarna med detta är att 
motorblocket blir cirka 15 kilo lättare jämfört med föregångaren som var tillverkad av 
gjutjärn.  

Motorn är rak 4-cylindrig och har en volym på 2-liter, dubbla överliggande kamaxlar 
samt 4 ventiler per cylinder. Grundmotorn är konstruerad för tre nivåer av effektuttag: 
150, 175 och 210 hästkrafter.  

Motormodellen som användes vid dessa tester är byggd enligt 210 hästars utförandet. 

Bild 3.1 – L850 motorn 
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4 Provmetoder 
I nuläget finns det två olika provmetoder på företaget. En gammal metod, 
fortsättningsvis benämnd som ”gamla metoden”, som utförs mer manuellt och en ny 
mätmetod baserad på S-7845CE, fortsättningsvis benämnd ”nya metoden”, som är tänkt 
att ersätta den gamla. Vid tester utförda för det här examensarbetet har prov genomförts 
med de bägge metoderna samtidigt. Detta för att kunna verifiera resultatet som den nya 
metoden ger under så lika förutsättningar som möjligt. Nedan följer en översiktlig 
beskrivning av de bägge metoderna. 

4.1 Gamla metoden 
Det här tillvägagångssättet är det som använts hittills på företaget. Metoden går ut på att 
man via en slang leder olja från motorn under drift ner i ett mätglas [5]. Den 
approximativa volymen bör hamna runt 200 ml. Eftersom slangen innehåller rester av 
gammal, kall olja, måste denna avlägsnas innan mätglaset kan fyllas upp. Efter 
inledande prov konstaterades att om 8 dl tappades av erhölls varm olja till proven. 
Omedelbart efter upptappning mäts sedan volymen (V1) genom att läsa av mätglasets 
graderingsskala samt temperaturen (T1) med hjälp av ett termoelement. Provet får sedan 
stå i cirka 30 minuter innan proceduren upprepas, och volymen (V2) och temperaturen 
(T2) noteras. Luftinblandningen räknas sedan ut med hjälp av formel 4.1.  

  
Formel 4.1 – 
Beräkningsformel för 
luftinblandning enligt 
gamla metoden 

där: α = 7.4x10 -4°C-1 (Volymutvidgningskoefficient) 

Skillnaden mellan ett nytaget 
prov och ett prov efter 30 
minuter är ansenlig (Se bild 
4.2). Det finns luft i hela röret 
som så småningom kommer 
upp till ytan, men mest 
påtagligt är det luftskum som 
vid upptappning lägger sig på 
ytan och den ljusa färg som 
oljan antar när den innehåller 
luft. 

Bild 4.2 – Skillnaden mellan  
a) Ett prov som stått i 30 min   
b) Ett nytaget prov                                                                

a

b
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Fördelar med den gamla metoden: 

• Relativt pålitlig 

Nackdelar med den gamla metoden: 

• Bidrar till dålig arbetsmiljö 

• Ej exakt, eftersom avläsningen sker manuellt 

• Tidskrävande och omständlig 

4.2 Nya metoden 
Den här metoden introducerades på Saab omkring 1999. Den nya 
luftinblandningsmätutrustningen består dels av inköpta delar, såsom S-7845CE, och 
dels av egenhändigt uppbyggt kringmateriel (Se bild 4.3).  

 

  
Bild 4.3 –S-7845CE med en del av dess kringutrustning 

Metoden bygger på en annorlunda princip gentemot den gamla (Se bilaga C). Inuti 
densitetsmätaren finns ett vibrerande element som är framkallat att vara i resonans [6]. 
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När ett delflöde av motoroljan leds genom S-7845CE under drift så ändras frekvensen 
beroende på om det förekommer luft i oljan eller inte (och beroende på vilken olja som 
används). En förändring i frekvens avläses som en densitetsändring och detta nya värde 
på densiteten jämförs sedan med en referensdensitet utan luft. Referensdensiteten 
beräknas utifrån den densitet oljan har vid 15 grader, aktuell temperatur samt 
volymutvidgningskoefficient (Se bilaga D) [7]. Så länge dessa två densiteter är i princip 
likadana förekommer det ingen luft i systemet, men då densiteten på oljan i röret 
avviker från referensdensiteten registreras mellanskillnaden som luft enligt formel 4.4. 

 
 
Formel 4.4 – Beräkningsformel för luftinblandning enligt nya metoden 

där: 

Pm =   Tryck uppmätt vid densitetsmätarens utlopp 

Pbaro =  Barometertryck 

Pr =  Referenstryck för luftinblandningsberäkningar (1,013 bar) 

ρm =  Uppmätt densitet från oljan i densitetsmätaren, korrigerad för oljetemperatur och                    
tryck.  

ρ0 =  Beräknad densitet för olja utan luftinblandning vid den temperatur som är 
uppmätt vid densitetsmätarens utlopp.  

 

Fördelar med den nya metoden: 

• Förkortar provtiden i cell avsevärt 

• Bidrar till en klart förbättrad arbetsmiljö 

• Kortare mättid per test 

• Genererar exaktare mätvärden 

Nackdelar med den nya metoden: 

• Kräver mer kringutrustning 

• Fordrar mer preparering av motorn innan test 

• Tar upp mer plats i provcellen 
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5 DASYLab, Apptool och Adview 
För att kunna utföra de önskade provkörningarna krävdes tillgång till tre dataprogram. 
Data Acquisition System Laboratory (DASYLab) användes för att bland annat sköta 
beräkningar, Apptool nyttjades för att övervaka motorn och Adview användes för att 
justera S-7845CEs mätområden. 

5.1 Allmänt om DASYLab 
DASYLab är ett Microsoft Windowsbaserat program som innefattar bland annat 
datauppföljning, processtyrning och analyssystem [8]. I aktuellt fall användes 
programmet för att kunna behandla utsignalerna från luftinblandningsmätutrustningen 
och utföra önskade beräkningar. Programmet bygger på att användaren placerar ut 
moduler på ett arbetsblad. Beroende på vad användaren vill åstadkomma väljs aktuell 
modul (ex. beräkning, skalning etc.). Modulerna byggs sedan ihop till ett nät som utför 
den/de önskade funktionen/funktionerna (Se bild 5.1).  

  
Bild 5.1 – Printscreenbild av ett DASYLabprogram  

 

5.2 Allmänt om Apptool 
Apptool är ett Microsoft Windowsbaserat program, utvecklat av Saab för att 
monitorera/manipulera de flesta variablerna i motorstyrsystemen Trionic7 och Trionic8, 
exempelvis motortemperatur, temperatur i katalysator och tomgångsvarvtal. De olika 
variablerna kan sedan redovisas i grafer. I aktuellt fall användes programmet för att 
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monitorera motorns vattentemperatur, oljetemperatur samt varvtal. Det användes även 
för att manipulera tomgångsvarvtalet så att ett konstant varvtal kunde hållas under 
körningarna. Programmet bygger på att användaren kopplar upp sig mot motorns 
styrsystem, öppnar en tom plot och lägger till de variabler som ska studeras. (Se bild 
5.2).   

Bild 5.2 – Printscreenbild av en Apptoolplot 
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5.3 Allmänt om Adview 
Adview är ett Microsoft Windowsbaserat program som medföljer S-7845CE och är 
utvecklat av Solartron. Programmet används för att monitorera/manipulera 
elektronikutrustningen i S-7845CE, däribland mätintervallet för densitet och temperatur. 
Adview bygger på att användaren ansluter sig via datorns kommunikationsport till 
densitetsmätarens elektronikkort. Därefter kan mätutrustningens status avläsas med 
hjälp av programmet (Se bild 5.3).  

  
Bild 5.3 – Printscreenbild av Adview 
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6 Förberedande verksamhet 

6.1 Informationssökning 
Detta arbete inleddes med litteraturstudier för att få en första inblick i problemet. 
Böcker och skrifter främst rörande S-7845CE och den nya provmetoden granskades, 
men även rapporter rörande luftinblandning. Därefter bokades ett första möte med 
handledarna på Saab: Johan Wahlqvist, Lars-Göran Källström och Samuel Oluma. 
Under detta möte gicks de bägge provmetoderna (gamla och nya) igenom steg för steg, 
och vidare behandlades även tillvägagångssättet av provkörningarna. 

Ett nytt möte bokades sedan med Torbjörn Borgqvist från Saab som byggt 
kringutrustningen till S-7845CE samt tillverkat det DASYLab program som använts vid 
tidigare tester på företaget. På detta möte gicks hela utrustningens funktioner igenom, 
samt dataprogrammet DASYLab.  

En diskussion fördes med Lars-Göran Källström hur luftinblandning påverkar motorn, 
och när/varför luftinblandningstest utförs.  

6.2 Setup 
Innan körningarna kunde börja utföras krävdes ett omfattande arbete för att få allting på 
plats.  

6.2.1 Modifieringar av testmotorn 

Motorn som användes var en 210hk L850 försedd med nödvändiga modifikationer. För 
att få dessa ändringar utförda skrevs en arbetsbeställning till mekanikerverkstaden (Se 
bilaga E).  

Först och främst behövde motorn iordningställas. Det saknades exempelvis ett 
cylinderhuvud och andra väsentliga delar för att kunna utföra testkörningarna. Alla 
modifieringar av motorn beskriva i detta avsnitt är utförda av en mekaniker, med 
undantag av temperaturgivaren i sumpen.  

För att kunna köra bägge metoderna parallellt krävdes en del ändringar på motorn. Först 
monterades ett grenuttag under oljefiltret. Detta skulle användas för att transportera 
oljan från motorn, dels till densitetsmätaren via en ledning och dels till en annan slang 
som används vid mätning med den gamla metoden (Se bild 6.1).  

För att oljan ska kunna färdas från densitetsmätaren och tillbaka till motorn igen 
modifierades oljesumpen. Här monterades en koppling för att kunna ansluta 
returledningen (Se bild 6.2). 
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Bild 6.1 – a) Uttag och slang som används till den gamla metoden  
                       b) Uttag för ledning till luftinblandningsmätaren  
 

 
  

 

 

 

 

 

Bild 6.2 – Uttag för oljereturledningen i oljesumpen  

Eftersom luftinblandningen skulle simuleras fick en nippel monteras i oljepumpens 
sugrör. En slang sattes sedan dit för att tryckluft skulle kunna anslutas (Se bild 6.3). 

En ändring som skedde i en senare fas av provkörningarna var att ansluta en 
temperaturgivare till oljesumpen (Se bild 6.4). Detta för att kunna ha uppsikt över 
oljetemperaturen i sumpen, eftersom den inte alltid överensstämde med temperaturen i 
S-7845CE. 

 

a

b
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Bild 6.3 – Uttag och slang där luft blåses in i motorn  

 

 

 

 

 

 
 
 

Bild 6.4 – Uttag för temperaturgivare i oljesumpen 

6.2.2 Gamla mätmetoden 

För att nyttja den gamla mätmetoden användes befintlig utrustning, bestående av fyra 
mätglas och den slang som kopplades till motorn enligt tidigare bild 6.1. En 
digitaltermometer med en tråd som kan stickas ned i mätglaset införskaffades också. För 
att kunna omvandla mätvärdena till luftinblandning användes ett beräkningsformulär 
som tillhandahölls av Lars-Göran Källström.  

6.2.3 Nya mätmetoden 

Luftinblandningsmätutrustningen kopplades till motorn via de två anslutningar som 
visats i bild 6.1 och 6.2. I bilaga F visas även en skiss på själva inkopplingen. På 
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mätaren sitter ett mätkort med fem utgångar (Se bild 6.5 och tabell 6.6). Dessa går via 
en kopplingslåda in till datorn, där mätsignalerna behandlas i DASYLab. På 
mätutrustningen sitter även en barometergivare (Se bild 6.7), en temperaturgivare (Se 
bild 6.8 a) samt en tryckgivare (Se bild 6.8 b).  

  

    

 
 
 

 

 
 

Bild 6.5 - Utgångar från 
luftinblandningsmätaren 

 
                                        

        Tabell 6.6 – Utgångarnas funktion 

 

 

 

 
Bild 6.7 – Barometergivare 
 
  

                       
Bild 6.8 – a) Temperaturgivare  
                       b) Tryckgivare 

 

Utgång 
nr:  

Benämns: Visar: 

1 P1 Oljetryck vid 
mätutrustningens 
utflöde 

2 P2 Atmosfärstryck 

3 T1 Oljetemperatur vid 
mätutrustningens 
utflöde 

4 S1 Densitet på använd 
olja 

5 S2 Sensortemperatur inne 
i S-7845CE 

a

b
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7 Körningsresultat och analyser 

7.1 Tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet är likadant för samtliga körningar. Innan tester kan utföras måste 
motorn varmköras. Detta tar uppemot en timme och det är viktigt att de två uppmätta 
temperaturerna, vid utflödet (T1) samt sensortemperaturen (S2), ligger förhållandevis 
lika. De bör även ha uppnått en temperatur om cirka 70 grader för att resultatet skall bli 
bra. Max varvtal begränsades till 2000 rpm på grund av säkerhetsskäl, då motorn ej kan 
belastas när den är monterad i tomgångsrigg. Mätningarna startades vid 750 rpm och 
utfördes sedan i steg om 250 rpm med två mätningar vid varje varvtal (Se tabell 7.1).  

Motoroljan som användes under hela testperioden heter ELF Evolution SXR 0W-30. 
Med hjälp av den beräknades referensdensiteten vid 15 grader till 863 kg/m3 (Se bilaga 
D). Som tidigare nämnts är motorns oljemängd viktig. Vid dessa prov hölls oljan 
konstant på en maximal nivå, dvs. 6 liter olja, samt ytterligare ½ liter för att kompensera 
för mätaren och dess anslutande slangar. Volymutvidgningskoefficienten var sedan 
tidigare tester inställd på 0,60 kg/m3°C och denna inställning behölls.  

Eftersom prov tagna med den gamla metoden måste stå i 30 minuter innan de är klara 
togs detta hänsyn till även vid mätningar med den nya metoden. Ett prov tappades upp 
enligt gamla metoden och samtidigt antecknades värden via DASYLab från den nya 
metoden. Innan nästa prov togs avvaktades sedan 30 minuter. På detta vis uppnåddes 
samma förutsättningar för gamla och nya metoden vid varje mättillfälle. För att alla 
mätvärden skall stabilisera sig innan test utförs krävs att motorn körs på specifikt 
varvtal i cirka 10-15 minuter.  

Körning nr:  Varvtal (rpm) Luft (bar)
1 750 0 
2 750 0 
3 1000 0 
4 1000 0 
5 1250 0 
6 1250 0 
7 1500 0 
8 1500 0 
9 1750 0 
10 1750 0 
11 2000 0 
12 2000 0 
Tabell 7.1 – Körningsschema 
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7.2 Referenskörningar 
Referenskörningar utfördes med två syften i åtanke.  

• Se hur utrustningen betedde sig från början 

• Fungera som utgångsläge vid körningar efter modifikation 

DASYLab programmet som användes under dessa körningar var det program som 
Torbjörn Borgqvist konstruerat, kallat DASYLab – Originalprogram (Se bilaga G). I 
bilaga H visas även hur displayerna ser ut vid körning.  

7.2.1 Körning utan luft i systemet 

Den första körningen genomfördes utan tillförd luft i systemet. Detta för att se hur 
mätutrustningen betedde sig på denna grundläggande nivå. Vid tidigare prov utförda av 
Saab har utrustningen visat sig fungera då motorn är fri från luft, därför var det 
intressant att se hur den skulle bete sig nu.  

Mycket riktigt visar det sig att mätvärdena för den gamla och nya metoden 
överensstämmer väl (Se bilaga I och bilaga J).  

7.2.2 Körning med 0,01 bar luft i systemet 

Nästa steg blev att tillföra luft till systemet. Efter en del experimenterade fastslogs att 
det räckte med relativt lite luft, minimala 0,01 bar, för att oljan skulle reagera. Om det 
skulle bli för mycket luft i oljan börjar nämligen oljetrycket att sjunka våldsamt och till 
slut skär motorn ihop.   

Här skiljde sig metoderna drastiskt åt. Medan den gamla metoden steg linjärt 
allteftersom varvtalet ökades avvek den nya avsevärt från detta. Den nya metodens 
mätresultat ligger dessutom betydligt mycket lägre än den gamla (Se bilaga K och 
bilaga L).  

7.2.3 Körning med 0,03 bar luft i systemet 

Efter fler undersökningar konstaterades att 0,03 bar luft var vad motorn maximalt kunde 
klara av att ta emot.  

Jämfört med tidigare körning märktes ingen större skillnad bara för att luftmängden 
ökades. Dock fanns fortfarande samma skillnad mellan de båda metoderna (Se bilaga M 
och bilaga N).  
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Luftinblandning: 0,01 bar luft - medelvärde
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7.3 Analys av referenskörningar 
För att åskådliggöra resultaten från de tre referenskörningarna plottades mätningarna i 
tre olika grafer.  

7.3.1 Ingen luft 

Som synes i bilaga O så följer graferna för gamla och nya mätmetoden varandra väldigt 
bra. Dock är det svårt att säga vad som kommer att hända efter 2000 rpm. Kurvorna ser 
ut att sticka åt olika håll, men så behöver ej vara fallet. Lösningen skulle vara att utvidga 
testområdet över 2000 rpm, men så länge proverna körs i tomgångsrigg är det tyvärr 
inget alternativ. Finns det ingen luft i systemet verkar luftinblandningsmätutrustningen 
fungera utmärkt.  

7.3.2 Med luft 

Enligt bilaga P och Q syns nu en tydlig skillnad mellan de bägge metoderna. Kurvan för 
den gamla metoden är mer linjär och värdena ligger betydligt högre än den för nya 
metoden (Se bild 7.2 för exempel).  

 

 

 

 

 

 

 

  Bild 7.2 – Graf över luftinblandning med 0,01 bar luft 

Att mätmetoderna inte alls överensstämmer när luft förekommer i systemet var därmed 
fastslaget.  

Vid ett möte med Lars-Göran Kjellström diskuterades olika möjligheter till felkällor. Ett 
förslag som framkom var att S-7845CE visserligen registrerar att luft förekommer, men 
att den inte förstår hur mycket luft som finns och därför behöver kompensera för detta. 
Bakgrunden till denna idé är följande: Känt är att trycket i S-7845CE stiger med ökat 
varvtal på motorn. Om en blandning av olja och luft utsätts för ett visst tryck, säg t.ex. 1 
bar, ger detta upphov till en viss procent luft i oljan. Om trycket sedan ökas till t.ex. 2 
bar, är oljan inte komprimerbar, medan luftens volym däremot kommer att minska (Se 
bild 7.3). Detta leder till att den procentuella halten luft i oljan också blir mindre. Frågan 
är bara om S-7845CE registrerar detta eller inte. En möjlig lösning skulle därför vara att 
utföra alla mätningar vid samma tryck. 
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Bild 7.3 – Komprimering av luft 

 

7.4 Modifiering 1 – körning och analys 

7.4.1 Modifiering  

För att kunna genomföra körningar vid konstant tryck krävdes möjligheten att kunna 
styra trycket på densitetsmätaren så att detta inte forstsatte att stiga med ökat varvtal. 
Lösningen blev att montera på en strypventil på luftinblandningsmätutrustningen. Den 
placerades vid inflödet, alldeles innan avstängningskranen till flödet (Se bild 7.4).  
 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 7.4. – Strypventil vid inflödet på S-7845CE 
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7.4.2 Körning och analys 

Med strypventilen fastmonterad gjordes nya provkörningar. Tanken var att först köra på 
750 rpm och anteckna tryckets värde vid detta varvtal. När sedan varvtalet ökades skulle 
strypventilen användas för att sänka trycket till samma värde som vid 750 rpm. På detta 
sätt skulle hela tiden samma tryck erhållas.  

Det framkom väldigt snabbt att denna metod inte gav förväntat resultat. Vad som istället 
skedde var att luftinblandningen lade sig på ett konstant värde, vilket varvtal som än 
nyttjades. Efter att ha studerat de ingående formlerna ytterligare framstod orsaken klart 
och tydligt. Genom att sätta trycket till konstant påverkades hela formeln för 
luftinblandningsberäkningen till att alltid generera samma värde. Idén med strypventil 
fick därför läggas åt sidan så länge.  

7.5 Modifiering 2 – körning och analys 

7.5.1 Modifiering  

Tanken blev istället att titta närmare på formlerna som ingår i DASYLab programmet. 
Dessa jämfördes sedan med formler från en provrapport som ett annat företag, Lotus 
Cars Engineering (Lotus), använder i sina beräkningar för samma syfte [7]. Rapporten 
fanns tillgänglig på Saab sedan tidigare utförda prov. Det framkom då att det var tre 
olika formler som inte riktigt stämde överens. Bland annat så användes inte 
barometertrycket i beräkningarna överhuvudtaget, vilket var konstigt med tanke på att 
en barometergivare fanns monterad på utrustningen. Åtgärden blev givetvis att rätta till 
alla moduler i DASYLab som innehöll barometertrycket, däribland kalibreringsmodulen 
K20/K21/D, Return och Aeration (Se bilaga R). Ett annat problem som undersöktes var 
volymutvidgningskoefficienten. Enligt tidigare körningar var den satt till 0,60 kg/m3°C, 
men enligt den gamla metoden skall den istället vara 0,74 kg/m3°C, så detta åtgärdades 
också.  

7.5.2 Körning och analys 

Vid första anblicken verkade luftinblandningsvärdena stämma bra överens med den 
gamla metodens. Tyvärr framkom det efter en stunds körning att värdena ej var stabila, 
utan hela tiden sjönk. Dessutom reagerar DASYLab åt fel håll. Om mängden tillförd 
luft ökar visar displayen istället på mindre luft i oljan.  

Även en körning utan luft genomfördes. Här visade nya metoden på 8 % luftinblandning 
då det egentliga värdet skulle vara runt 0 %. Även denna ändring fick därför följaktligen 
förkastas.  

Efter lite efterforskningar fastställdes att volymutvidgningskoefficienten i aktuellt fall 
skall vara 0,65 kg/m3°C och ingenting annat. Detta enligt densitet/temperatur 
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diagrammet för den aktuella oljan (Se bilaga D). Värdet 0,74 kg/m3°C är unikt för den 
gamla metoden och kan inte praktiseras i annat fall.  

7.6 Modifiering 3 – körning och analys 

7.6.1 Modifiering  

Efter ett möte med Torbjörn Borgqvist framkom det att programmet Adview hade en 
större inverkan på S-7845CE än vad som tidigare framgått. Då densitetsvärdena för 
föregående mätningar inte alls stämde överens med oljekurvan (Se bilaga D) fick 
Adview därför konsulteras. Där konstaterades att mätintervallet för densiteten hade 
slagit i botten på tidigare mätningar och därför behövde justeras. Intervallet sattes 
istället till 500 – 900 kg/m3, vilket kändes mer rimligt än det tidigare minvärdet på 800 
kg/m3. I och med denna justering fick även skalningsmodulen i DASYLab korrigeras 
och programmet ändrades något (Se bilaga S).  

7.6.2 Körning och analys 

Efter dessa förändringar gjordes nya körningar. Inte heller denna gång uppnåddes 
önskat resultat. Grafen för den nya metoden verkar dock stiga rätlinjigt denna gång, 
men tyvärr ligger mätvärdena dubbelt så högt som de borde, enligt den gamla metoden. 

Eftersom kurvan för den nya metoden låg ungefär dubbelt så högt som den gamla i 
dessa mätningar uppkom idén med en skalningsfaktor mellan de två metoderna. 

7.7 Modifiering 4 – körning och analys 

7.7.1 Modifiering  

Formeln för aeration delades alltså med 2, för att på detta sätt få fram ett korrekt värde 
enligt föregående analys. 

En annan förändring som genomfördes var att en medeltemperaturräknare installerades i 
DASYLab. Skillnader mellan temperaturerna T1 och S2 kunde ibland förekomma, och 
genom att istället beräkna medeltemperaturen mellan dessa skulle denna felkälla 
möjligtvis kunna minskas.  

Enligt Solartrons manual för densitetsmätare [9] skall den korrigerade densiteten inte 
inverka nämnvärt på resultatet, så länge körningen genomförs under 5 bars tryck. Ett 
experiment gjordes därför med att använda den uppmätta densiteten direkt från 
mätutrustningen istället.  

7.7.2 Körning och analys 

Denna idé såg ut att fungera väldigt bra till att börja med. Efter utförda körningar 
framkom dock att grafen avvek runt 1200 rpm, och resultatet kunde därför ej godtas.  



 Mätutrustning för luftinblandning i motorolja 
  – utredning och korrigering 
 

23 

Skillnaden mellan graferna då korrigerad densitet respektive uppmätt densitet är använd 
är väldigt liten (Se bilaga T). Dock har temperaturerna T1 och S2 inverkan på detta så 
den korrigerade densiteten användes i fortsättningen.   

Då dessa förändringar inte heller fungerade togs beslutet att göra om DASYLab 
programmet helt från början. 

7.8 Modifiering 5 – körning och analys 

7.8.1 Modifiering 

Ett så kallat ”Basic” program byggdes upp och innehöll de funktioner som ansågs 
relevanta för att grundprincipen med luftinblandningsmätutrustningen skulle fungera. 
Det vill säga, en modul infördes i DASYLab som enbart jämförde den uppmätta 
densiteten med referensdensiteten och sedan gav ut skillnaden i procent (Se bilaga U). 

För att göra ett rent funktionstest av S-7845CE gjordes även ett annat försök. Den övre 
kopplingsflänsen på densitetsmätaren skruvades av så att olja kunde fyllas på och 
displayen i DASYLab lästes sedan av.  

7.8.2 Körning och analys 

Körningarna fungerade relativt väl när det inte förekom luft i systemet. När luft sedan 
tillsattes reagerade temperaturmätarna inte som de skulle. Skillnaden mellan T1 och S2 
blev väldigt stor, vilket medförde att referensdensiteten blev alldeles för låg. Detta i sin 
tur resulterade i negativ luftinblandning, vilket inte stämde.  

Funktionstestet genererade följande resultat: Vid ren olja fungerade mätaren fint och 
visade korrekt resultat. Om olja innehållande luft fylldes på i röret reagerade inte 
mätaren förrän röret var fyllt till max. Då visar den dessutom fel densitetsvärde. Detta 
måste, på något sätt, bero på antingen luften i oljan eller på påfyllningsmetoden. Då det 
inte går att bevisa om felet beror på den mänskliga faktorn eller tekniska orsaker kan 
slutsatsen att S-7845CE fungerar felaktigt inte dras.  

7.9 Modifiering 6 – körning och analys 

7.9.1 Modifiering 

Kontakt togs med Lotus som innehar en liknande utrustning för mätning av 
luftinblandning. Företaget bidrog med en provrapport [10] från deras egna tester som 
kunde användas för jämförning av resultat.  

Den största avvikelsen som framträdde var skillnaden i vilken temperatur som användes 
i formeln för att beräkna referensdensiteten. Lotus har använt sig av oljetemperaturen i 
sumpen på motorn, medan tidigare rapporter på Saab beskriver att det istället är 
temperaturen vid mätutrustningens utflöde (T1) som använts. Eftersom oljan kyls av när 
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den färdas från motorn till mätutrustningen ger sumptemperaturen en bättre bild av 
oljans egentliga temperatur, då den är placerad i motorn istället för på mätutrustningen. 
Ett beslut togs att använda sumptemperaturen i vidare försök. 

En temperaturgivare fick därefter monteras i sumpen, eftersom detta inte fanns på 
motorn från början. (Se tidigare kapitel 6.2.1.1 i denna rapport).  

Programmet skrevs sedan om ytterligare och då exakt enligt Lotus provrapport.  

7.9.2 Körning och analys 

Mätvärdena efter denna körning blev inte heller helt bra. Dock gjordes en upptäckt till 
som särskiljde Lotus metod. Provingenjören har där styrt mot en konstant 
sumptemperatur, vilket inte har tillämpats i de körningar som tidigare redovisats i denna 
rapport.  

Utan tillgång till provcell är det i stort sett omöjligt att styra sumptemperaturen, men ett 
försök utfördes i alla fall för att se om det gjorde någon skillnad mot tidigare resultat. 

7.10  Slutgiltig körning och analys 
Det slutgiltiga DASYLab program som användes redovisas i sin helhet i bilaga V och 
körningsresultaten återfinns i bilaga W. För övrigt genomfördes körningen genom att 
försöka styra sumptemperaturen och detta utfördes med hjälp av kylfläkten och 
oljekylarn. Resultatet blir inte detsamma som kan åstadkommas i provcell, men det var 
så nära det gick att komma med tomgångsrigg.  

Uppnådda mätresultat överensstämmer fortfarande inte med den gamla mätmetodens, 
men däremot ganska väl med Lotus tidigare resultat. Enligt Barry Holland4 på Lotus 
behöver det heller inte var så att den nya mätmetodens resultat exakt överensstämmer 
med den gamla. Därmed inte sagt att den nya metoden är felaktig utan att den helt 
enkelt mäter på ett annorlunda sätt.  

För att kunna säkerställa mätmetodens funktion bör ytterligare tester genomföras i 
provcell vid senare tillfälle.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 Barry Holland Ingenjör Lotus, telefonsamtal den 12 maj 2004. 



 Mätutrustning för luftinblandning i motorolja 
  – utredning och korrigering 
 

25 

8 Slutsatser 
Den första slutsatsen som drogs var att den nya luftinblandningsmätutrustningen mätte 
felaktigt när luft förekom i oljesystemet. Detta påvisades under de inledande 
referenskörningarna då resultatet jämfördes mot den gamla metoden och bekräftar även 
Olumas iakttagelser vid tidigare prov. 

Att det förekom fel i både DASYLab programmet och inställningarna i Adview visar att 
det var omöjligt för mätutrustningen att fungera korrekt från början. Således var detta en 
felkälla och eliminerades efter provkörning. 

En fundering som kom upp tidigt under arbetets gång var om den nya metoden 
verkligen ska korrelera med den gamla, eftersom de baseras på olika tekniker. Detta 
bekräftades sedan av Barry Holland som sett liknande resultat under tester utförda på 
Lotus. En slutsats blir därmed att det är svårt att jämföra de två metoderna, eftersom 
mätresultaten ej behöver överensstämma.  

Ytterligare en detalj som framkom vid kontakten med Lotus var att temperaturen i 
sumpen ger ett bättre värde på referensdensiteten och därför bör användas vid dessa 
beräkningar istället för temperaturen vid utflödet.  

Den sista slutsatsen som kan dras av detta examensarbete är att ytterligare tester måste 
utföras i provcell innan resultatet kan säkerställas. Först då kan det bekräftas om det 
framtagna programmet fungerar.  

9 Rekommendationer till fortsatt arbete 
För att kunna verifiera om detta examensarbete mynnat ut i en fungerande provmetod 
måste ytterligare tester utföras i provcell. Detta för att kunna utföra mätningar vid högre 
varvtal än 2000 rpm och för att bättre kunna styra mot sumptemperaturen. En annan 
fördel är att motorn då kan testas ”på riktigt” istället för att luftinblandningen simuleras.  

En egen kalibreringsmetod för luftinblandningsmätaren bör utvecklas inom företaget. 
Att som i det här fallet jämföra provresultat med Lotus och styra mot deras resultat är 
inte en bra metod för att säkerställa funktionen hos utrustningen. 

Utöver detta bör även temperaturgivaren i sumpen kopplas till DASYLab för att på så 
sätt underlätta mätningarna. 
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A  Oljesystemet i L850 
Nedan följer en skiss över oljesystemet på en L850 motor. 

Först sugs oljan upp ur sumpen (oil pan) av sugröret (oil pick up). Sedan transporteras 
den via oljepumpen (oil pump) vidare ut i motorn till alla detaljer som behöver 
smörjning.
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B Placering av detaljer på L850 
 

 
 
 

 

a = Placering av nippel för att tillföra luft i oljan 

b = Oljesump 

c =  Placering av koppling för att leda ut olja ur oljesystemet 

 

 
 
 
 
 
 

a 
b

c 
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d = Oljeplugg där temperaturgivaren i sumpen monterades 

e = Placering av uttag för oljereturen från S-7845CE 

f =  Oljepump 

 
 
 
 
 
 
 

d e 
f
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C Funktionsbeskrivning av Solartron 7845CE 
Entrained Gas Liquid Density Transducer (S-
7845CE) 

S-7845CE, som är den densitetsmätare som nyttjats i detta examensarbete, används för 
att mäta densiteten på alla typer av flytande vätskor. Enkelt förklarat består den av ett 
vibrationsrör samt en elektronikenhet (Se Bild C.1).  

  

 Bild C.1 S-7845CE 

Det vibrerande elementet inne i vibrationsröret är framkallat att vara i resonans. När 
sedan vätska flyter genom röret kommer den avstämda frekvensen att minska, vilket gör 
att en högre densitet kan avläsas. Temperaturen inne i röret bestäms med hjälp av en 
100Ω Platinum Resistans Termometer (PRT). Vibrationsröret är byggt av 316L rostfritt 
stål som har god resistans mot rost och korrosion.  

Nedan följer data om S-7845CE. 

Längd: 1 m 

Vikt: 22 kg 

Mätområde (densitet): 0 - 3000 kg/m3 

Precision:   ± 5.0 kg/m3 

Mätområde (temperatur): -50 - +160 °C 

Max tryck: 100 Bar 
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D Volymutvidgningskoefficient och densitet vid 15 ºC 
Oljan som användes under alla prov var av märket ELF och typen Evolution SXR 0W-
30. Denna motorolja är även originaloljan i alla L850. 

Allteftersom en olja värms upp minskar dess densitet. Nedan redogörs för hur just denna 
olja beter sig under uppvärmning.  

 

T  (°C) 20 40 60 80 100 120 140 160
kg/m3 860,6 847,6 834,6 821,6 808,6 795,6 782,6 769,9  
 

Densitet vs Temperatur
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 Volymutvidgningskoefficienten är lutningen i denna graf. Den beräknas enligt: 

65,0
12060

6,7956,834Vol.koeff −=
−
−

=   

Eftersom grafen är en rät linje kan räta linjens ekvation, (y = kx + m), användas för att 
beräkna densiteten vid olika temperaturer. Känt sedan tidigare är k, och då beräknas m 
enligt: 

6,873
20*65,060,860

20*65,06,860

=
⇒+=

⇒+−=⇒+=

m
m

mmkxy
 

Detta ger densiteten vid 15°C enligt följande: 

9,8636,87315*65,0 =⇒+−= yy kg/m3 

Denna densitet kan sedan användas för att beräkna referensdensiteten vid olika 
temperaturer på oljan:   

15))-(Temp*(Vol.koeffDens@15 +°= CDens
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E Arbetsbeställning till mekaniker
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F Skiss över inkopplingen av S-7845C 
Nedan visas en bild över hur S-7845CE är inkopplad till testmotorn. Oljan skall ledas ut 
ur motorn i stamoljekanalen, eller i cylinderhuvudet, med hjälp av en slang som är max 
2,5 m lång och har en innerdiameter på 4 mm. På denna ledning skall det också sitta en 
avstängningskran, för att kunna stoppa flödet genom densitetsmätaren. Oljan skall sedan 
ledas tillbaka till motorn i oljesumpen på ett sådant sett att den hinner blanda sig med 
den övriga oljan i motorn och därmed inte påverka termometern i sumpen. Slangen skall 
vid utflödet gå vertikalt i minst 0,5 meter. Den får vara max 2,5 m lång och skall ha en 
innerdiameter på 4 mm.  
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G DASYLab – Originalprogram 
Detta originalprogram erhölls från Saab och är det program som företaget från början 
använt för att beräkna luftinblandning med. Det är även med detta program som de 
inledande referenskörningarna, beskrivna i kapitel 7.2 i detta examensarbete, har utförts 
med. Programmet ansågs från början fungera korrekt. 

Funktionsmässigt fungerar det som så att programmet tar in de olika signalerna, 
omvandlar och utför beräkningar utifrån dessa, vilket sedan leder fram till att en 
procenthalt luft i oljan erhålls. 

Nedan följer en detaljerad beskrivning på de moduler samt deras uppgifter i just detta 
schema. 

 

 
 

Modul 1 – Analog Input Module  

Allmän funktion: Modulen läser av och tolkar analoga mätsignaler som skickats till ett 
mätkort som sitter i PC:n.  

I aktuell modell: Samma som ovanstående. 
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Utgång: Intern benämning: Visar: 

0 P1 Oljetryck vid mätutrustningens utflöde 

1 P2 Atmosfärstryck 

2 T1 Oljetemperatur vid mätutrustningens utflöde 

3 S1 Densitet på använd olja 

4 S2 Sensortemperatur inne i S-7845CE 

 

Modul 2 – Filter Module 

Allmän funktion: Modulen filtrerar de digitala mätsignalerna för att på så sätt få 
stabilare mätvärden. Det finns nio olika kombinationer av filtertyper/egenskaper. För 
alla filtertyper finns en s.k. cut-off frekvens. Vid denna frekvens är dämpningen för 
filtret exakt 3 dB.  

I aktuell modell: Lowpass filter; dämpar höga frekvenser men släpper igenom låga. 
Butterworth karaktär: platt med extremt litet rippelgenomsläppsområde. Cut-off 
frekvens: 10 Hz.  

 

Modul 3 – Average Module 

Allmän funktion: Modulen beräknar medelvärden på insignaler. Det finns sex olika 
beräkningsmetoder. 

I aktuell modell: Arithmetic Mean (running). Beräknar ett löpande medelvärde över n 
antal mätningar. Antal mätningar (n): 4000 stycken. 

  

Modul 4 – Digitalmeter 

Allmän funktion: Modulen visar mätvärden. 

I aktuell modell: Modulen visar insignalerna P1-S2 i volt. 

  

Modul 5 – Scaling Module 

Allmän funktion: Modulen utför olika skalningsoperationer på insignalerna. Det finns 
tre olika skalningsmetoder att välja på.  

I aktuell modell: Skalar om voltsignalerna från föregående modul till enheter för tryck, 
temperatur och densitet. De två metoderna för skalning som använts är ”Linear 
scaling/slope and offset” och ”Linear scaling/def. of two points”. Konstanterna a och b 
beräknas utifrån kalibreringscertifikat för varje specifik givare. 
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Utgång: Enligt formel: Konstanter 

0 f(x)= ax + b a=  2,008247 b=  1,174740e-02 

1 f(x)= ax + b a= 0,390537 b= 0 

2 f(x)= ax + b, där a och b 
beräknas mha (X1, Y1), 
(X2, Y2) 

x1= 0,1130 x2= 1,6650  

y1= 10,1000 y2= 150,3000 

3 f(x)= ax + b a= 12,500000 b= 775,000000 

4 f(x)= ax + b a= 12,500000 b= -25,000000 

 

Modul 6 – Digitalmeter 

Allmän funktion: Modulen visar mätvärden. 

I aktuell modell: Modulen visar P1 och P2 i bar.   

Utgång: Visar: 

0 Medelvärdet på oljetrycket 

1 Senaste värdet på atmosfärstrycket 

 

Modul 7 – Digitalmeter 

Allmän funktion: Modulen visar mätvärden. 

I aktuell modell: Modulen visar T1 och S2 i °C.   

Utgång: Visar: 

0 Medelvärdet på oljetemperaturen 

1 Senaste värdet på sensortemperaturen 

 

Modul 8 – Digitalmeter 

Allmän funktion: Modulen visar mätvärden. 

I aktuell modell: Modulen visar S1 i kg/m3. 

Utgång: Visar: 

0 Medelvärdet på densiteten 
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Modul 9 – Formula Interpreter Module 

Allmän funktion:.Modulen utför olika beräkningsoperationer. 

I aktuell modell: Modulen beräknar de korrigerade kalibreringskonstanterna. 

Utgång: Intern benämning: Beräknar:  

0 K20 En korrigerad kalibreringskonstant 

1 K21 En korrigerad kalibreringskonstant 

2 D S1 korrigerad för aktuell temp i S-7845CE (S2) 

 

Intern benämning: Formel: 

K20 )11(*202020 −+= PBKAKK  

K21 )11(*212121 −+= PBKAKK  

D 
)202(*181
)202(*191

−+
−−

=
SK
SKSD  

Konstanterna K20A, K20B, K21A, K21B, K19 samt K18 är kalibreringskonstanter som 
är specifika för varje densitetsmätare. Dessa kan återfinnas på kalibreringscertifikaten. 

 

Modul 10 – Digitalmeter 

Allmän funktion: Modulen visar mätvärden. 

I aktuell modell: Modulen visar K20, K21 och D.   

Utgång: Visar: 

0 Senaste värdet på K20 

1 Senaste värdet på K21 

2 Senaste värdet på D 

 

Modul 11 – Formula Interpreter Module 

Allmän funktion:.Modulen utför olika beräkningsoperationer. 

I aktuell modell: Modulen beräknar korrigerad densitet. 
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Utgång: Intern benämning: Beräknar:  

0 Dp (Return) Densiteten korrigerad för aktuellt  
oljetryck samt temperatur. 

 

Intern benämning: Formel: 

Dp )11(*21))11(*201(* −+−+= PKPKDtDp  

 

Modul 12 – Digitalmeter 

Allmän funktion: Modulen visar mätvärden. 

I aktuell modell: Modulen visar Dp i kg/m3 

Utgång: Visar: 

0 Senaste värdet på Dp 

 

Modul 13 – Formula Interpreter Module 

Allmän funktion: Modulen utför olika beräkningsoperationer. 

I aktuell modell: Modulen beräknar luftinblandningen i oljan i %.  

Utgång: Intern benämning: Beräknar:  

0 Aeration% Luftinblandningen i oljan 

1 Dp Ingen beräkning – endast passage 

2 Ref_Dens Ingen beräkning – endast passage 

 

Intern benämning: Formel: 

Aeration% 

100*)

Re_Re
Re

013,1
1

013,1
P1

(Aeration%

turnDensf
turnP

−
+

=  

 

Modul 14 – Digitalmeter 

Allmän funktion: Modulen visar mätvärden. 

I aktuell modell: Modulen visar luftinblandning i %, tryckkorrigerad densitet i kg/m3 
och referensdensitet i kg/m3.  
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Utgång: Visar: 

0 Senaste värdet på Aeration% 

1 Senaste värdet på Dp  

2 Senaste värdet på Ref_Dens  

 

Modul 15 – Formula Interpreter Module 

Allmän funktion: Modulen utför olika beräkningsoperationer. 

I aktuell modell: Modulen beräknar korrigerad densitet. 

Utgång: Intern benämning: Beräknar:  

0 Dt Densiteten korrigerad för oljetemperatur i 
utflöde (T1). 

 

Intern benämning: Formel 

Dt )201(*19))201(*181(* −+−+= TKTKDDt  

 

Modul 16 – Digitalmeter 

Allmän funktion: Modulen visar mätvärden. 

I aktuell modell: Modulen visar Dt i kg/m3. 

Utgång: Visar: 

0 Senaste värdet på Dt 

 

Modul 17 – Slider Module 

Allmän funktion: Modulen ger användaren möjlighet att själv generera olika invärden 
inom ett valt område. 

I aktuell modell: Inställning av oljans densitet vid 15 °C inom området 830-880 kg/m3.  

Utgång: Intern benämning: Visar:  

0 Dens@15 Vald densitet inom området 

 

Modul 18 – Slider Module 

Allmän funktion: Modulen ger användaren möjlighet att själv generera olika invärden 
inom ett valt område. 
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I aktuell modell: Inställning av oljans volymutvidgningskoefficient inom området 0-1 
kg/m3 °C.  

Utgång: Intern benämning: Visar:  

0 Vol.koeff Vald volymutvidgningskoefficient inom området 

 

Modul 19 – Formula Interpreter Module 

Allmän funktion: Modulen utför olika beräkningsoperationer. 

I aktuell modell: Modulen beräknar referensdensiteten i kg/m3, den densitet som oljan 
borde ha vid aktuell temperatur.   

Utgång: Intern benämning: Beräknar:  

0 Ref_Dens Referensdensiteten  

 

Intern benämning: Formel: 

Ref_Dens 15))-(T1*(Vol.koeff-Dens@15_Re =Densf  

 

Modul 20 – Slider Module 

Allmän funktion: Modulen ger användaren möjlighet att själv generera olika invärden 
inom ett valt område. 

I aktuell modell: Inställning av antal mätningar inom området 1-100 stycken. 

Utgång: Intern benämning: Visar:  

0 Mätsteg Valt antal mätsteg inom området 

 

Modul 21– Latch Module 

Allmän funktion:. Modulen släpper igenom en eller flera insignaler när den får en ”etta” 
som styrsingnal. 

I aktuell modell: Samma som ovan.  

Utgång: Intern benämning: Typ av värde:  

0 P1 Aktuellt värde 

1 T1 Aktuellt värde 

2 S2 Aktuellt värde 

3 S1 Aktuellt värde 
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4 Aeration% Aktuellt värde 

5 Dp Aktuellt värde 

6 Ref_Dens Aktuellt värde 

7 Mätsteg Aktuellt värde 

 

Modul 22– Write Data Module 

Allmän funktion: Sparar data i olika filformat.  

I aktuell modell: Sparar aktuella data till en ASC-fil. 

Utgång: Intern benämning: Skriver:  

0 P1 Aktuellt värde 

1 T1 Aktuellt värde 

2 S2 Aktuellt värde 

3 S1 Aktuellt värde 

4 Aeration% Aktuellt värde 

5 Dp Aktuellt värde 

6 Ref_Dens Aktuellt värde 

7 Mätsteg Aktuellt värde 

 

Modul 23– Digital Input Module 

Allmän funktion: Modulen används för att skicka en digital insignal till mätkortet i 
PC:n.  

I aktuell modell: Används för att starta mätningen från motortestcell. 

Utgång: Intern benämning: Visar:  

0 DI 1:a eller 0:a

 

Modul 24 – Digitalmeter 

Allmän funktion: Modulen visar mätvärden. 

I aktuell modell: Modulen visar DI i volt.  

Utgång: Visar: 

0 Senaste värdet på DI 
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Modul 25 – Status Lamp Module 

Allmän funktion: Modulen visar en insignals status. 

I aktuell modell: Visar status på mätningen (On/Off).  

 

Modul 26 – Scaling Module 

Allmän funktion: Modulen utför olika skalningsoperationer på insignalerna. Det finns 
tre olika skalningsmetoder att välja på.  

I aktuell modell: Skalar om luftinblandningen till volt enligt ”Linear scaling/slope and 
offset”. 

Utgång: Enligt formel: Konstander 

0 f(x)= ax + b a= 0,500000 b= 0 

 

Modul 27 – Analog Output Module 

Allmän funktion: Modulen skickar en signal till mätkortet i PC:n som sedan kan läsas av 
en extern mätutrustning.  

I aktuell modell: Skickar ut en signal som sedan kan läsas av och visas i 
motorprovcellens mätutrustning. 

 

Modul 28 – Digitalmeter 

Allmän funktion: Modulen visar mätvärden. 

I aktuell modell: Modulen visar luftinblandningen i %.  

Utgång: Visar: 

0 Senaste värdet på luftinblandningen 
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H Displayer vid körning 

 

Display nr: Benämns: Visar: 

1 P1 Oljetryck vid mätutrustningens utflöde (volt) 

2 P2 Atmosfärstryck (volt) 

3 T1 Oljetemperatur vid mätutrustningens utflöde (volt) 

4 S1 Densitet på använd olja (volt) 

5 S2 Sensortemperatur inuti mätutrustningen (volt) 

6 K20 Kalibreringskonstant 

7 K21 Kalibreringskonstant 

8 D Densitet korrigerad map sensortemperatur (kg/m3) 

9 Return Densitet korrigerad map tryck och temperatur (kg/m3) 

10 Densitet Uppmätt densitet på aktuell olja (kg/m3) 

11 Dt Densitet korrigerad map oljetryck (kg/m3) 

12 Aeration Aktuell luftinblandning (%) 



 Mätutrustning för luftinblandning i motorolja 
  – utredning och korrigering 
 

Bilaga H:2 

13 Return Densitet korrigerad map tryck och temperatur (kg/m3) 

14 Ref_dens Referensdensitet (kg/m3) 

15 P1 Oljetryck vid mätutrustningens utflöde (bar) 

16 P2 Atmosfärstryck (bar) 

17 T1 Oljetemperatur vid mätutrustningens utflöde (ºC) 

18 S2 Sensortemperatur inuti mätutrustningen (ºC) 

19 Aeration Aktuell luftinblandning (%) 

20 Densitet@
15ºC 

Densitet på aktuell olja vid 15ºC (kg/m3). Ställs in 
manuellt. 

21 Vol.koeff Volymutvidgningskoefficient (°C-1 ). Ställs in manuellt.  
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I Mätresultat: Körning med gamla metoden  
– referenskörningar utan tillsatt luft 

 
750 rpm   750 rpm   

  Glas 1 Glas 2   Glas 1 Glas 2 
Volym 1 202 198 Volym 1 198 199 

Temperatur 1 68 64,5 Temperatur 1 63,5 58,6 
            

Volym 2 197 193 Volym 2 194 195 
Temperatur 2 39,1 37,4 Temperatur 2 36,1 35,5 

 0,39% 0,57%  0,03% 0,34% 
Dränerat:  ca 800 ml Dränerat: ca 800 ml 
      
1000 rpm   1000 rpm   

  Glas 1 Glas 2   Glas 1 Glas 2 
Volym 1 197 196 Volym 1 196 196 

Temperatur 1 70,7 73,3 Temperatur 1 66,6 72,5 
            

Volym 2 192 191 Volym 2 190 190 
Temperatur 2 40,4 41,4 Temperatur 2 33,8 34,1 

 0,35% 0,25%  0,71% 0,31% 
Dränerat:  ca 800 ml  Dränerat:  ca 800 ml  
      
1250 rpm   1250 rpm   

  Glas 1 Glas 2   Glas 1 Glas 2 
Volym 1 195 216 Volym 1 198 197 

Temperatur 1 64,5 71,6 Temperatur 1 68,8 71,9 
            

Volym 2 190 210 Volym 2 192 191 
Temperatur 2 35,9 35,9 Temperatur 2 35,7 36,9 

 0,50% 0,21%  0,66% 0,54% 
Dränerat:  ca 800 ml  Dränerat:  ca 800 ml  
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1500 rpm   1500 rpm   
  Glas 1 Glas 2   Glas 1 Glas 2 

Volym 1 200 197 Volym 1 202 196 
Temperatur 1 70,5 75,8 Temperatur 1 73,5 74,4 

            
Volym 2 195 192 Volym 2 196 190 

Temperatur 2 43,6 47,5 Temperatur 2 37,4 37,7 
 0,56% 0,50%  0,38% 0,43% 
Dränerat:  ca 800 ml Dränerat: ca 800 ml 
      
1750 rpm   1750 rpm   

  Glas 1 Glas 2   Glas 1 Glas 2 
Volym 1 195 203 Volym 1 194 199 

Temperatur 1 71,6 75,3 Temperatur 1 70,7 73,6 
            

Volym 2 188 195 Volym 2 188 192 
Temperatur 2 30,5 31,4 Temperatur 2 36,9 38,1 

 0,66% 0,83%  0,67% 0,99% 
Dränerat:  ca 800 ml Dränerat:  ca 800 ml 
      
2000 rpm   2000 rpm   

  Glas 1 Glas 2   Glas 1 Glas 2 
Volym 1 196 204 Volym 1 202 202 

Temperatur 1 71,9 74,6 Temperatur 1 72,2 75,6 
            

Volym 2 188 196 Volym 2 193 194 
Temperatur 2 33,9 32,2 Temperatur 2 33,1 34,7 

 1,40% 0,92%  1,72% 1,06% 
Dränerat:  ca 800 ml Dränerat:  ca 800 ml 
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J Mätresultat: Körning med nya metoden  
– referenskörningar utan tillsatt luft 

 
Körning nr: Temp1 Temp2 Temp3 Rpm Tryck1 Tryck2 Luft %-halt
                  
1 75 66 87 750 0,86 1,7 0 0,38 
                  
2 75 66 87 750 0,8 1,7 0 0,37 
                  
3 75 69 87 1000 1,14 2,3 0 0,41 
                  
4 76 69 87 1000 1,4 2,3 0 0,43 
                  
5 77 71 88 1250 1,4 3 0 0,46 
                  
6 77 72 88 1250 1,4 3 0 0,41 
                  
7 78 75 88 1500 1,7 3,5 0 0,28 
                  
8 82 65 88 1500 1,73 3,5 0 1,08 
                  
9 83 70 87 1750 2 4 0 0,98 
                  
10 80 71 87 1750 2 4,2 0 0,83 
                  
11 84 73 87 2000 2 4,3 0 1 
                  
12 84 74 87 2000 2 4,3 0 0,92 

 
Temp1:  Temperatur - utflöde 
Temp2:  Sensortemperatur 
Temp3:  Vattentemperatur - motorn 
Rpm:  Varvtal 
Tryck1:  Oljetryck - utflöde 
Tryck2:  Oljetryck - motorn 
Luft:  Intryckt luftmängd under test 
%halt:  Luftinblandning enligt S-7845CE 
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K Mätresultat: Körning med gamla metoden  
– referenskörningar med 0,01 bar luft tillsatt 

 
750 rpm 0,01 bar luft   750 rpm 0,01 bar luft 

  Glas 1 Glas 2     Glas 1 Glas 2
Volym 1 195 196   Volym 1 199 190 

Temperatur 1 68,7 70,7   Temperatur 1 69,1 72,4 
              

Volym 2 173 174   Volym 2 178 170 
Temperatur 2 35,3 35,8   Temperatur 2 37,1 36,2 

 10,00% 9,81%    9,21% 8,85%
Dränerat:  ca 800 ml   Dränerat:  ca 800 ml 
        
1000 rpm 0,01 bar luft   1000 rpm 0,01 bar luft 

  Glas 1 Glas 2     Glas 1 Glas 2
Volym 1 189 202   Volym 1 192 197 

Temperatur 1 69,4 71,3   Temperatur 1 70,2 73,1 
              

Volym 2 163 174   Volym 2 166 170 
Temperatur 2 38,5 36,3   Temperatur 2 36,3 38,2 
 13,36% 13,16%    12,83% 12,96%
Dränerat:  ca 800 ml   Dränerat: ca 800 ml 
        
1250 rpm 0,01 bar luft   1250 rpm 0,01 bar luft 

  Glas 1 Glas 2     Glas 1 Glas 2
Volym 1 192 191   Volym 1 195 194 

Temperatur 1 72,1 75,5   Temperatur 1 73,8 75,1 
              

Volym 2 162 162   Volym 2 166 165 
Temperatur 2 39,2 40,5   Temperatur 2 37,8 38,2 
 15,70% 14,92%    14,42% 14,45%
Dränerat:  ca 800 ml   Dränerat:  ca 800 ml 
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1500 rpm 0,01 bar luft 1500 rpm 0,01 bar luft 
  Glas 1 Glas 2   Glas 1 Glas 2 

Volym 1 202 201 Volym 1 192 198 
Temperatur 1 74,9 76,8 Temperatur 1 71,9 72 

            
Volym 2 168 167 Volym 2 159 164 

Temperatur 2 39,2 40,1 Temperatur 2 39,5 40,1 
 17,14% 17,18%  17,93% 17,95% 

Dränerat:  ca 800 ml Dränerat:  ca 800 ml 
      
1750 rpm 0,01 bar luft 1750 rpm 0,01 bar luft 

  Glas 1 Glas 2   Glas 1 Glas 2 
Volym 1 196 198 Volym 1 200 208 

Temperatur 1 71,3 77,8 Temperatur 1 72,7 76,4 
            

Volym 2 159 161 Volym 2 161 168 
Temperatur 2 36,5 38,8 Temperatur 2 36,4 38,9 

 20,18% 19,53%  20,97% 20,47% 
Dränerat:  ca 800 ml Dränerat:  ca 800 ml 
      
2000 rpm 0,01 bar luft 2000 rpm 0,01 bar luft 

  Glas 1 Glas 2   Glas 1 Glas 2 
Volym 1 196 197 Volym 1 196 200 

Temperatur 1 75 77,8 Temperatur 1 74,8 77,4 
            

Volym 2 154 156 Volym 2 155 159 
Temperatur 2 38,2 40,9 Temperatur 2 36,7 38,2 

 23,90% 22,93%  22,98% 22,24% 
Dränerat:  ca 800 ml Dränerat:  ca 800 ml 
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L Mätresultat: Körning med nya metoden  
– referenskörningar med 0,01 bar luft tillsatt 

 
Körning nr: Temp1 Temp2 Temp3 Rpm Tryck1 Tryck2 Luft %-halt 
                  
1 71 71 87 750 0,75 1,5 0,01 2,7 
                  
2 70 72 87 750 0,7 1,5 0,01 2,5 
                  
3 72 75 89 1000 0,9 1,7 0,01 2,9 
                  
4 69 76 89 1000 0,9 1,7 0,01 2,6 
                  
5 85 79 90 1250 1,1 2,2 0,01 3,7 
                  
6 77 79 89 1250 1,1 2,2 0,01 3,2 
                  
7 78 81 91 1500 1,3 2,5 0,01 3,7 
                  
8 74 79 91 1500 1,4 2,7 0,01 4 
                  
9 79 81 90 1750 1,6 3 0,01 4,4 
                  
10 79 81 89 1750 1,6 3 0,01 4,5 
                  
11 82 82 90 2000 1,8 3,2 0,01 4,9 
                  
12 79 81 91 2000 1,8 3,3 0,01 5 
 
Temp1:  Temperatur - utflöde 
Temp2:  Sensortemperatur 
Temp3:  Vattentemperatur - motorn 
Rpm:  Varvtal 
Tryck1:  Oljetryck - utflöde 
Tryck2:  Oljetryck - motorn 
Luft:  Intryckt luftmängd under test 
%halt:  Luftinblandning enligt S-7845CE 
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M Mätresultat: Körning med gamla metoden  
– referenskörningar med 0,03 bar luft tillsatt 

 
1000 rpm 0,03 bar luft   1000 rpm 0,03 bar luft 

  Glas 1 Glas 2     Glas 1 Glas 2
Volym 1 192 194   Volym 1 193 205 

Temperatur 1 72,1 74,9   Temperatur 1 73,2 74,4 
              

Volym 2 169 168   Volym 2 170 180 
Temperatur 2 38,3 38,8   Temperatur 2 39,4 41,1 
 10,84% 12,47%    10,76% 11,15%
Dränerat:  ca 800 ml   Dränerat: ca 800 ml 
        
1250 rpm 0,03 bar luft   1250 rpm 0,03 bar luft 

  Glas 1 Glas 2     Glas 1 Glas 2
Volym 1 197 199   Volym 1 200 200 

Temperatur 1 73,7 76,9   Temperatur 1 73,9 76,7 
              

Volym 2 167 168   Volym 2 171 170 
Temperatur 2 28,3 29,4   Temperatur 2 39,1 39,9 
 14,13% 14,43%    14,02% 14,53%
Dränerat:  ca 800 ml   Dränerat:  ca 800 ml 
        
1500 rpm  0,03 bar luft   1500 rpm 0,03 bar luft 

  Glas 1 Glas 2     Glas 1 Glas 2
Volym 1 202 200   Volym 1 196 200 

Temperatur 1 76 77,7   Temperatur 1 76,8 77,7 
              

Volym 2 166 164   Volym 2 163 165 
Temperatur 2 41,1 42,5   Temperatur 2 42,4 44,3 

 18,62% 18,86%    17,26% 18,29%
Dränerat:  ca 800 ml   Dränerat:  ca 800 ml 
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1750 rpm 0,03 bar luft 1750 rpm 0,03 bar luft 
  Glas 1 Glas 2   Glas 1 Glas 2 

Volym 1 207 196 Volym 1 194 195 
Temperatur 1 76,7 79,6 Temperatur 1 74,5 79,9 

            
Volym 2 167 158 Volym 2 155 155 

Temperatur 2 41,7 41,9 Temperatur 2 35,8 36,6 
 20,82% 20,68%  21,68% 21,90% 
Dränerat:  ca 800 ml Dränerat: ca 800 ml 
      
2000 rpm 0,03 bar luft 2000 rpm 0,03 bar luft 

  Glas 1 Glas 2   Glas 1 Glas 2 
Volym 1 195 193 Volym 1 204 198 

Temperatur 1 75,5 77,8 Temperatur 1 75,3 78,1 
            

Volym 2 152 150 Volym 2 161 156 
Temperatur 2 40,3 40,5 Temperatur 2 44,3 46,7 

 25,03% 25,21%  23,87% 24,04% 
Dränerat:  ca 800 ml Dränerat:  ca 800 ml 
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N Mätresultat: Körning med nya metoden  
– referenskörningar med 0,03 bar luft tillsatt 

 
Körning nr: Temp1 Temp2 Temp3 Rpm Tryck1 Tryck2 Luft %-halt 
                  
1 x x x 750 x x x x 
                  
2 x x x 750 x x x x 
                  
3 75 70 92 1000 0,8 1,6 0,03 3,3 
                  
4 76 74 90 1000 0,8 1,6 0,03 2,8 
                  
5 78 77 93 1250 1 1,9 0,03 3,15 
                  
6 78 75 92 1250 1 2 0,03 3,5 
                  
7 81 79 93 1500 1,2 2,3 0,03 3,7 
                  
8 80 80 93 1500 1,2 2,3 0,03 3,6 
                  
9 83 82 93 1750 1,4 2,7 0,03 4 
                  
10 83 83 93 1750 1,4 2,7 0,03 3,9 
                  
11 95 84 90 2000 1,7 3,1 0,03 5,2 
                  
12 80 80 92 2000 1,8 3,2 0,03 5 
         
X = Prov kunde ej utföras pga tryckfall      
 
Temp1:  Temperatur - utflöde 
Temp2:  Sensortemperatur 
Temp3:  Vattentemperatur - motorn 
Rpm:  Varvtal 
Tryck1:  Oljetryck - utflöde 
Tryck2:  Oljetryck - motorn 
Luft:  Intryckt luftmängd under test 
%halt:  Luftinblandning enligt S-7845CE 
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O Graf över referenskörning utan tillsatt luft 

 
Luftinblandning: 0 bar luft - medelvärde
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Mätning 
nr: 

Varvtal 
(rpm) 

Gamla metoden: 0 bar luft,
medelvärde 

Nya metoden: 0 bar luft, 
medelvärde 

1 750 0,43 0,38 
2 1000 0,41 0,42 
3 1250 0,48 0,44 
4 1500 0,47 0,68 
5 1750 0,79 0,91 
6 2000 1,28 0,96 
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P Graf över referenskörning med 0,01 bar tillsatt luft 

 
Luftinblandning: 0,01 bar luft - medelvärde
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Mätning 
nr: 

Varvtal 
(rpm) 

Gamla metoden: 0,01 bar luft,
medelvärde 

Nya metoden: 0,01 bar luft, 
medelvärde 

1 750 9,47 2,6 
2 1000 13,08 2,75 
3 1250 14,88 3,45 
4 1500 17,55 3,85 
5 1750 20,29 4,45 
6 2000 22,79 4,95 



 Mätutrustning för luftinblandning i motorolja 
  – utredning och korrigering 
 

Bilaga Q:1 

Q Graf över referenskörning med 0,03 bar luft tillsatt 
 

Mätning 
nr: 

Varvtal 
(rpm) 

Gamla metoden: 0,03 bar luft, 
medelvärde 

Nya metoden: 0,03 bar luft, 
medelvärde 

1 1000 11,3 3,05 
2 1250 14,28 3,33 
3 1500 18,26 3,65 
4 1750 21,27 3,95 
5 2000 24,54 5,1 
 

Luftinblandning: 0,03 bar luft - medelvärde
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R DASYLab – Testprogram I 
Detta är det första modifierade programmet som skapades i DASYLab. Alla formler i 
detta program styrdes för att likna dem Lotus använt i sin testrapport [7]. Utöver detta 
har även skalningsfaktorn för densiteten (S1) ändrats. Med undantag av dessa ändringar 
är originalprogrammet intakt.  

Nedan följer en beskrivning på de moduler som ändrats i detta program, jämfört mot 
originalprogrammet i bilaga G. 

 

 

Modul 1 – Scaling Module 

Allmän funktion: Modulen utför olika skalningsoperationer på insignalerna. Det finns 
tre olika skalningsmetoder att välja på.  

I aktuell modell: Skalar om voltsignalerna från föregående modul till enheter för tryck, 
temperatur och densitet. De två metoderna för skalning som använts är ”Linear 
scaling/slope and offset” och ”Linear scaling/def. of two points”. Konstanterna a och b 
beräknas utifrån kalibreringscertifikat för varje specifik givare. 
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Utgång: Enligt formel: Konstanter 

0 f(x)= ax + b a=  1,000000 b=  -0,975000 

1 f(x)= ax + b  a= 0,100000 b= 0,600000 

2 f(x)= ax + b, där a och b 
beräknas mha (X1, Y1), 
(X2, Y2) 

x1= 0,1130 x2= 1,6650  

y1= 10,1000 y2= 150,3000 

3 f(x)= ax + b a= 50,10000 b= 399,00 

4 f(x)= ax + b a= 12,500000 b= -25,000000 

 

Utgång 3 - S1: 

S-7845CE skickar ut min 1,996V – max  9,98V. Min.värdet motsvarar den lägsta 
mätbara densiteten som är inställd i Adview och max den maximala mätbara densiteten 
i  Adview. Det går att göra en graf där densiteten ställs mot volt, vilket ger en linjär 
kurva. Sedan används räta linjens ekvation (y = ax + b) för att beräkna 
skalningsfaktorerna.   

Original: I Adview var min.densitet inställd på 800 kg/m3 och max på 900 kg/m3. 

800 kg/m3 = 1,996V 

900 kg/m3 = 9,98V 

Originalinställningar

740
760
780
800
820
840
860
880
900
920

1,996 9,980

Spänning (V)

D
en
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te

t (
kg
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3)
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800900
=

−
−

⇒
∆
∆

=

+=

Y
Xa

baxy
 

b beräknas sedan enligt: 
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7755,12*98,9900
5,12*98,9900

=−=
⇒+=

b
b

 

Nya inställningar: I Adview ställdes min.densitet till 500 kg/m3 och max till 900 kg/m3  

500 kg/m3 = 1,996V 

900 kg/m3 = 9,98V 

Nya inställningar
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b beräknas sedan enligt: 

3991,50*98,9900
1,50*98,9900

=−=
⇒+=

b
b

 

 

Modul 2 – Formula Interpreter Module 

Allmän funktion:.Modulen utför olika beräkningsoperationer. 

I aktuell modell: Modulen beräknar de korrigerade kalibreringskonstanterna. 

Utgång: Intern benämning: Beräknar:  

0 K20 En korrigerad kalibreringskonstant 

1 K21 En korrigerad kalibreringskonstant 

2 D S1 korrigerad för aktuell temp på S-7845CE (S2) 
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Intern benämning: Formel: 

K20 )1
10

21(*202020 −++=
PPBKAKK  

K21 )1
10

21(*212121 −++=
PPBKAKK  

D 
)202(*181
)202(*191

−+
−−

=
SK
SKSD  

Konstanterna K20A, K20B, K21A, K21B, K19 samt K18 är kalibreringskonstanter som 
är specifika för varje densitetsmätare. Dessa kan återfinns på kalibreringscertifikaten. 

 

Modul 3 – Formula Interpreter Module 

Allmän funktion:.Modulen utför olika beräkningsoperationer. 

I aktuell modell: Modulen beräknar korrigerad densitet. 

Utgång: Intern benämning: Beräknar:  

0 Dp (Return) Densiteten korrigerad för aktuellt  
oljetryck samt temperatur. 

 

Intern benämning: Formel: 

Dp )1
10

21(*21))1
10

21(*201(* −++−++=
PPKPPKDtDp

 

 

Modul 4 – Formula Interpreter Module 

Allmän funktion: Modulen utför olika beräkningsoperationer. 

I aktuell modell: Modulen beräknar luftinblandningen i oljan i %.  

Utgång: Intern benämning: Beräknar:  

0 Aeration% Luftinblandningen i oljan 

 

Intern benämning: Formel: 

Aeration% 

100*)

Re_Re
Re

013,1
21

013,1
P2P1

(Aeration%

turnDensf
turnPP

−
+

+

+

=  
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S DASYLab – Testprogram II 
Detta är det andra modifierade programmet som skapades i DASYLab. Utöver de 
moduler som beskrivs nedan är programmet likvärdigt med föregående program, 
testprogram I. 

 
 
Modul 1 – Scaling Module 

Allmän funktion: Modulen utför olika skalningsoperationer på insignalerna. Det finns 
tre olika skalningsmetoder att välja på.  

I aktuell modell: Skalar om voltsignalerna från föregående modul till enheter för tryck, 
temperatur och densitet. De två metoderna för skalning som använts är ”Linear 
scaling/slope and offset” och ”Linear scaling/def. of two points”. Konstanterna a och b 
beräknas utifrån kalibreringscertifikat för varje specifik givare. 
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Utgång: Enligt formel: Konstanter 

0 f(x)= ax + b a=  1,000000 b=  -0,975000 

1 f(x)= ax + b  a= 0,100000 b= 0,600000 

2 f(x)= ax + b, där a och b 
beräknas mha (X1, Y1), 
(X2, Y2) 

x1= 0,1130 x2= 1,6650  

y1= 10,1000 y2= 150,3000 

3 f(x)= ax + b a= 50,100200 b= 398,997996 

4 f(x)= ax + b a= 12,500000 b= -24,750000 

Utgång 3 och 4 - S1 och S2: 

Skalningsfaktorerna har räknats om med fler decimaler jämfört med Testprogram I. 

 

Modul 2 – Formula Interpreter Module 

Allmän funktion:.Modulen utför olika beräkningsoperationer. 

I aktuell modell: Modulen beräknar medeltemperaturen på T1 och S2. 

Utgång: Intern benämning: Beräknar:  

0 Medeltemp Medeltemperaturen 

 

Intern benämning: Formel: 

Dp )/22(T1 SMedeltemp +=  

 

Modul 4 – Formula Interpreter Module 

Allmän funktion: Modulen utför olika beräkningsoperationer. 

I aktuell modell: Modulen beräknar luftinblandningen i oljan i %.  

Utgång: Intern benämning: Beräknar:  

0 Aeration% Luftinblandningen i oljan 

 

Intern benämning: Formel: 

Aeration% 

100*)2/)

Re_Re
Re

013,1
21

013,1
P2P1

((Aeration%

turnDensf
turnPP

−
+

+

+

=  
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Modul 15 – Formula Interpreter Module 

Allmän funktion: Modulen utför olika beräkningsoperationer. 

I aktuell modell: Modulen beräknar referensdensiteten i kg/m3, den densitet som oljan 
borde ha vid aktuell temperatur.   

Utgång: Intern benämning: Beräknar:  

0 Ref_Dens Referensdensiteten  

 

Intern benämning: Formel: 

Ref_Dens 15))-(Medeltemp*(Vol.koeff-Dens@15_Re =Densf  
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T Mätresultat: Körning med korrigerad och uppmätt 
densitet 
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U DASYLab – Basicprogram 
Detta program bygger på DASYLab testprogram II, men alla korrigeringsberäkningar 
för temperatur och tryck är urkopplade. 

Nedan följer en beskrivning på den modul som skiljer sig från de övriga programmen. 

 
 
Modul 1 – Formula Interpreter Module 

Allmän funktion: Modulen utför olika beräkningsoperationer. 

I aktuell modell: Modulen beräknar luftinblandningen i oljan i %.  

Utgång: Intern benämning: Beräknar:  

0 Aeration% Luftinblandningen i oljan 

 

Intern benämning: Formel: 

Aeration% 100*)
_Re

1_Re(Aeration%
Densf

SDensf −
=  
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V DASYLab – Slutgiltigt program 
Efter samtliga testkörningar var genomförda skapades detta slutgiltiga program, baserat 
på Lotus provrapport [10]. De största skillnaderna är att barometertrycket används för 
att beräkna absoluttrycket samt att S-7845CE`s mätområden har ändrats, vilket ger en 
ändring i skalningen av voltsignalen.  

Nedan följer en beskrivning av programmet.  

 
 
 

Modul 1 – Analog Input Module  

Allmän funktion: Modulen läser av och tolkar analoga mätsignaler som skickats till ett 
mätkort som sitter i PC:n.  

I aktuell modell: Samma som ovanstående. 
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Utgång: Intern benämning: Visar: 

0 P1 Oljetryck vid mätutrustningens utflöde 

1 P2 Atmosfärstryck 

2 T1 Oljetemperatur vid mätutrustningens utflöde 

3 S1 Densitet på använd olja 

4 S2 Sensortemperatur inne i S-7845CE 

 

Modul 2 – Filter Module 

Allmän funktion: Modulen filtrerar de digitala mätsignalerna för att på så sätt få 
stabilare mätvärden. Det finns nio olika kombinationer av filtertyper/egenskaper. För 
alla filtertyper finns en s.k. cut-off frekvens. Vid denna frekvens är dämpningen för 
filtret exakt 3 dB.  

I aktuell modell: Lowpass filter; dämpar höga frekvenser men släpper igenom låga. 
Butterworth karaktär: platt med extremt litet rippelgenomsläppsområde. Cut-off 
frekvens: 10 Hz.  

 

Modul 3 – Average Module 

Allmän funktion: Modulen beräknar medelvärden på insignaler. Det finns sex olika 
beräkningsmetoder. 

I aktuell modell: Arithmetic Mean (running). Beräknar ett löpande medelvärde över n 
antal mätningar. Antal mätningar (n): 4000 stycken. 

  

Modul 4 – Digitalmeter 

Allmän funktion: Modulen visar mätvärden. 

I aktuell modell: Modulen visar insignalerna P1-S2 i volt. 

  

Modul 5 – Scaling Module 

Allmän funktion: Modulen utför olika skalningsoperationer på insignalerna. Det finns 
tre olika skalningsmetoder att välja på.  

I aktuell modell: Skalar om voltsignalerna från föregående modul till enheter för tryck, 
temperatur och densitet. De två metoderna för skalning som använts är ”Linear 
scaling/slope and offset” och ”Linear scaling/def. of two points”. Konstanterna a och b 
beräknas utifrån kalibreringscertifikat för varje specifik givare. 
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Utgång: Enligt formel: Konstanter 

0 f(x)= ax + b a=  1,000000 b=  -0,975000 

1 f(x)= ax + b  a= 0,100000 b= 0,600000 

2 f(x)= ax + b, där a och b 
beräknas mha (X1, Y1), 
(X2, Y2) 

x1= 0,1130 x2= 1,6650  

y1= 10,1000 y2= 150,3000 

3 f(x)= ax + b a= 50,100200 b= 398,997996 

4 f(x)= ax + b a= 18,800000 b= -37,620000 

 

Modul 6 – Digitalmeter 

Allmän funktion: Modulen visar mätvärden. 

I aktuell modell: Modulen visar P1 och P2 i bar.   

Utgång: Visar: 

0 Medelvärdet på oljetrycket 

1 Senaste värdet på atmosfärstrycket 

 

Modul 7 – Digitalmeter 

Allmän funktion: Modulen visar mätvärden. 

I aktuell modell: Modulen visar T1 och S2 i °C.   

Utgång: Visar: 

0 Medelvärdet på oljetemperaturen 

1 Senaste värdet på sensortemperaturen 

 

Modul 8 – Digitalmeter 

Allmän funktion: Modulen visar mätvärden. 

I aktuell modell: Modulen visar S1 i kg/m3. 

Utgång: Visar: 

0 Medelvärdet på densiteten 
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Modul 9 – Formula Interpreter Module 

Allmän funktion:.Modulen utför olika beräkningsoperationer. 

I aktuell modell: Modulen beräknar de korrigerade kalibreringskonstanterna. 

 

Utgång: Intern benämning: Beräknar:  

0 K20 En korrigerad kalibreringskonstant 

1 K21 En korrigerad kalibreringskonstant 

2 D S1 korrigerad för aktuell temp på S-7845CE (S2) 

 

Intern benämning: Formel: 

K20 )121(*202020 −++= PPBKAKK  

K21 )121(*212121 −++= PPBKAKK  

D 
)202(*181
)202(*191

−+
−−

=
SK
SKSD  

Konstanterna K20A, K20B, K21A, K21B, K19 samt K18 är kalibreringskonstanter som 
är specifika för varje densitetsmätare. Dessa kan återfinns på kalibreringscertifikaten. 

 

Modul 10 – Formula Interpreter Module 

Allmän funktion: Modulen utför olika beräkningsoperationer. 

I aktuell modell: Modulen beräknar korrigerad densitet. 

Utgång: Intern benämning: Beräknar:  

0 Dt Densiteten korrigerad för oljetemperatur 

 

Intern benämning: Formel 

Dt )201(*19))201(*181(* −+−+= TKTKDDt  

 

Modul 11 – Formula Interpreter Module 

Allmän funktion:.Modulen utför olika beräkningsoperationer. 

I aktuell modell: Modulen beräknar korrigerad densitet. 
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Utgång: Intern benämning: Beräknar:  

0 Dp (Return) Densiteten korrigerad för aktuellt  
oljetryck samt temperatur. 

 

Intern benämning: Formel: 

Dp )121(*21))121(*201(* −++−++= PPKPPKDtDp  

 

Modul 12 – Digitalmeter 

Allmän funktion: Modulen visar mätvärden. 

I aktuell modell: Modulen visar Dp i kg/m3 

Utgång: Visar: 

0 Senaste värdet på Dp 

 

Modul 13 – Slider Module 

Allmän funktion: Modulen ger användaren möjlighet att själv generera olika invärden 
inom ett valt område. 

I aktuell modell: Inställning av oljans densitet vid 15 °C inom området 830-880 kg/m3.  

Utgång: Intern benämning: Visar:  

0 Dens@15 Vald densitet inom området

 

Modul 14 – Slider Module 

Allmän funktion: Modulen ger användaren möjlighet att själv generera olika invärden 
inom ett valt område. 

I aktuell modell: Inställning av oljans volymutvidgningskoefficient inom området 0-1 
kg/m3 °C.  

Utgång: Intern benämning: Visar:  

0 Vol.koeff Vald volymutvidgningskoefficient inom området 

 

Modul 15 – Formula Interpreter Module 

Allmän funktion: Modulen utför olika beräkningsoperationer. 

I aktuell modell: Modulen beräknar referensdensiteten i kg/m3, den densitet som oljan 
borde ha vid aktuell temperatur.   
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Utgång: Intern benämning: Beräknar:  

0 Ref_Dens Referensdensiteten  

 

Intern benämning: Formel: 

Ref_Dens 15))-(Temp@Sump*(Vol.koeff-Dens@15_Re =Densf  

 

Modul 16 – Slider Module 

Allmän funktion: Modulen ger användaren möjlighet att själv generera olika invärden 
inom ett valt område. 

I aktuell modell: Inställning av oljans temperatur i motorns sump inom området 0-
140°C.  

Utgång: Intern benämning: Visar:  

0 Temp@Sump Vald temperatur inom området. 

 

Modul 17 – Digitalmeter 

Allmän funktion: Modulen visar mätvärden. 

I aktuell modell: Modulen visar Ref_Dens i kg/m3.   

Utgång: Visar: 

0 Senaste värdet på Ref_Dens 

 

Modul 18 – Formula Interpreter Module 

Allmän funktion: Modulen utför olika beräkningsoperationer. 

I aktuell modell: Modulen beräknar luftinblandningen i oljan i %.  

Utgång: Intern benämning: Beräknar:  

0 Aeration% Luftinblandningen i oljan 

 

Intern benämning: Formel: 

Aeration% 

100*)

Re_Re
Re

013,1
21

013,1
P2P1

(Aeration%

turnDensf
turnPP

−
+

+

+

=  
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Modul 19 – Digitalmeter 

Allmän funktion: Modulen visar mätvärden. 

I aktuell modell: Modulen visar  luftinblandning i %. 

Utgång: Visar: 

0 Senaste värdet på Aeration% 

 

Modul 20– Latch Module 

Allmän funktion:. Modulen släpper igenom en eller flera insignaler när den får en ”etta” 
som styrsingnal.   

I aktuell modell: Samma som ovan. 

Utgång: Intern benämning: Typ av värde:  

0 P1 Aktuellt värde 

1 T1 Aktuellt värde 

2 S2 Aktuellt värde 

3 S1 Aktuellt värde 

4 Aeration% Aktuellt värde 

5 Dp Aktuellt värde 

6 Ref_Dens Aktuellt värde 

 

Modul 21– Write Data Module 

Allmän funktion: Sparar data i olika filformat.  

I aktuell modell: Sparar aktuell data till en ASC-fil. 

Utgång: Intern benämning: Skriver:  

0 P1 Aktuellt värde 

1 T1 Aktuellt värde 

2 S2 Aktuellt värde 

3 S1 Aktuellt värde 

4 Aeration% Aktuellt värde 

5 Dp Aktuellt värde 

6 Ref_Dens Aktuellt värde 
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Modul 22– Digital Input Module 

Allmän funktion: Modulen används för att skicka en digital insignal till mätkortet i 
PC:n.  

I aktuell modell: Används för att starta mätningen från motortestcell. 

 

Utgång: Intern benämning: Visar:  

0 DI 1:a eller 0:a

 

Modul 23 – Status Lamp Module 

Allmän funktion: Modulen visar en insignals status. 

I aktuell modell: Visar status på mätningen (On/Off).  

 

Modul 24 – Scaling Module 

Allmän funktion: Modulen utför olika skalningsoperationer på insignalerna. Det finns 
tre olika skalningsmetoder att välja på.  

I aktuell modell: Skalar om luftinblandningen till volt enligt ”Linear scaling/slope and 
offset”. 

Utgång: Enligt formel: Konstander 

0 f(x)= ax + b a= 0,500000 b= 0 

 

Modul 25 – Analog Output Module 

Allmän funktion: Modulen skickar en signal till mätkortet i PC:n som sedan kan läsas av 
en extern mätutrustning.  

I aktuell modell: Skickar ut en signal som sedan kan läsas av och visas i 
motorprovcellens mätutrustning. 
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W Mätresultat: Körning med konstant sumptemperatur 
utan tillsatt luft 

 
 Konstant temperatur i sumpen 97°C 
Mätning nr: Varvtal (rpm) Nyametoden: % luft i oljan 
1 750 0,08 
2 1000 0,11 
3 1250 0,26 
4 1500 0,45 
5 1750 0,57 
6 2000 0,67 
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