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Förord: 

Flera tillverkare av sådan utrustning som använts i denna studie använder olika 

namn på sin produkt. Vanliga namn som kan förekomma är bränslemagnetiserings-

utrustning och bränsleförbättringsutrustning. Efter litteraturstudie om hur tekniken 

för utrustningen kan tänkas fungera framkom fakta att det ej är vetenskapligt 

fastslaget om hur dessa produkter fungerar och därför kan ingen överhängande 

benämning på sådana produkter göras. Vidare i denna studie kommer därför 

utrustningen som installeras att benämnas som magnetiseringsutrustning.  
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Sammanfattning 

Denna studie avser att ta reda på om någon förändrad effekt kan fås gällande 

bränsleförbrukning och emissioner då dieselolja strömmar igenom ett magnetiskt 

fält innan det förbränns i en dieselmotor som driver en generator. Utrustningen som 

ger upphov till magnetfältet har tillhandahållits av ett kommersiellt företag. Studien 

består av två delar, en teoretisk del och en praktisk del. I den teoretiska delen 

presenteras tidigare vetenskapliga studier inom ämnet samt hur tillverkaren av 

utrustningen menar att tekniken fungerar. I den praktiska delen har tester gällande 

rökgasemissioner och bränsleförbrukning gjorts. Resultatet av testerna är det som i 

studien finns presenterat. Rökgasmätningar har skett i enlighet med ISO-standard 

8178 med instrumentet Testo 340. Testerna har skett med och utan utrustningen 

installerad vid olika belastningar.  Vid jämförelse av dessa tester har det framgått att 

den skillnad som fåtts gällande bränsleförbrukning och emissioner ligger inom 

ramen för mätfel. Med viss försiktighet kan man anta att vid en specifik belastning 

har partikelemissionerna sänkts efter inverkan av den utrustning som installerats. 
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Abstract 

This study intends to find out if any changed effect can be obtained regarding fuel 

consumption and emissions as diesel oil flows through a magnetic field before 

injection in a diesel engine that drives a generator. The equipment that causes the 

magnetic field is provided by a commercial company. The study consists of two 

parts, one theoretical part and one practical part. In the theoretical part, previous 

scientific studies are present together with how the manufacturer says that the 

technology works. In the practical part tests have been made regarding flue gas 

emissions and fuel consumption. The result of these tests is present in the study and 

the flue gas emission tests have been made in accordance with ISO standard 8178 

with the instrument Testo 340. Tests have been made with and without the 

equipment installed at different loads. When comparing these tests it has shown that 

the difference obtained regarding fuel consumption and emissions are within the 

range of measurement errors. With some care, one can assume on one specific load, 

that the particle emissions are reduced by the impact of the installed equipment. 

 

Keywords: Magnetizing equipment, deionizing equipment, fuel consumption,   

                    emissions, test. 
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Ordlista: 

 

MARPOL: Den internationella konventionen om förhindrande av 

förorening från fartyg. 

 

Kemisk reaktion:  Atomerna i ett eller flera ämnen ändrar sitt sätt att sitta 

ihop. 

 

Pcomp:  Kompressionstryck, talar om trycket i 

förbränningskammaren när kolven är på väg upp i 

cylindern.    

 

Pmean:  Det effektiva medeltrycket i förbränningskammaren under 

en cykel hos en kolvmotor. 

 

dP/dt:  Ökningen i tryck (dP) dividerat med tidsintervallet (dt) som 

krävs för att denna ökning skall uppstå. 

 

Hi-värde: Ett bränsles specifika värmevärde. Ett mått på 

energiinnehållet som bränslet avger vid förbränning. Anges 

ofta i Mj/Kg. 

 

Krackning: Process vid raffinaderier för framställning av finare 

produkter ur råolja såsom diesel. 

 

Viskositet: En vätskas interna tröghet eller ”tjockhet”, ju högre 

viskositet, ju tjockare vätska. 

 

Det Norske Veritas:  Är ett norskt företag som verkar i klassning av fartyg och 

certifiering av kvalitetssystem.  
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1. Inledning 

Världsmarknadspriset för petroleumbaserade bränslen ökar ständigt och inget tyder 

på att den trenden skall vända. Genom att låta installera en magnetiserings-

utrustning finns förhoppningar om att reducera bränslekostnader och emissioner. 

Detta kan leda till besparingar för privatpersoner och en mer konkurrenskraftig 

verksamhet för företag. Tekniken bygger på att man låter bränsle passera genom ett 

magnetiskt fält som fås med hjälp av permanentmagneter eller elektromagneter.   

Vad som sker med bränslet när det passerar detta magnetiska fält är svårdefinierat 

och forskningen kring ämnet är i stort sätt obefintlig. Den tidigaste rapporten 

gällande magnetisering av bränsle som vid litteraturstudien i denna rapport 

påfunnits, är från 1975. Detta innebär att magnetisering av bränsle varit känt i minst 

35 år. Om tekniken ger upphov till reducerad bränsleförbrukning och mindre 

emissioner kan det tyckas märkligt att tekniken och forskningen kring denna inte är 

mer utbredd än vad den är idag.  

 

Flera offertförfrågningar inklusive en beskrivning av projektet har skickats ut till ett 

flertal tillverkare, dock har endast ett fåtal svar mottagits. Detta har av författarna 

mottagits av skepsis och man har ställt sig frågan om varför man inte vill att en 

studie skall genomföras på produkterna. Detta är förstås spekulationer men dock 

värda att poängtera. I slutändan har det stått mellan två olika modeller som bägge 

har genomgått granskning av de kriterier som nämns i metodkapitlet. I studien 

presenteras testresultat gällande bränsleförbrukning och emissioner med och utan 

magnetiseringsutrustningen installerad på ett mindre dieselelverk. Studiens 

litteraturstudie angående magnetiseringsteknik visar hur olika tillverkare beskriver 

hur tekniken fungerar och vad tidigare forskning kring ämnet säger. Inga praktiska 

tester har i denna studie gjorts för fastslagning om vad som sker med ett bränsle när 

det passerar ett magnetfält.  
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2. Bakgrund 

Magnetisering av bränsle har tidigare undersökts av bland annat 

forskningskoncernen SINTEF (Sällskapet för industriell och teknisk forskning vid 

Norges tekniska högskola) vilka gav positiva resultat för anordningen. Det Norske 

Veritas gjorde mätningar ombord på ett fartyg där magnetiseringsutrustningen var 

installerad. Mätningarna visade att Pcom, Pmean och dP/dt trycket ökade. Man 

uppmätte topptrycket och gjorde även filterprover på avgaserna. Topptrycket gav en 

ökning på ca 13 % och filterproverna som blev analyserade av SINTEF visade att 

sotinnehållet reducerades med 55 % med magnetiseringsutrustningen installerad. I 

ett annat fartyg som SINTEF benämner i sin rapport visar mätningar att 

avgastemperaturen gick ned med nästan 12 %, turbinvarvtalet ökade med ca 600 

rpm och att spolluftstrycket ökade. Även bränsleförbrukningen minskade. Maskinen 

i fartyget hade en genomsnittlig bränsleförbrukning på ca 650-700 kg olja/h innan 

installation. Efter installation av magnetiseringsutrustningen uppmättes efter fyra 

månader en genomsnittlig förbrukning på 603kg olja/h, en reduktion på 9.4 % 

(SINTEF, 2012). 

 

Idag finns ett flertal aktörer som tillhandahåller utrustningen, dock finns stora 

variationer i pris, var utrustningen tillverkas, hur utrustningen skall installeras och 

om den ens fungerar. Enligt Okoronkwo (2010) uppvisas bland annat att 

bränsleförbrukning och CO-halter minskar efter installation av magnetiserings-

utrustning. I en annan rapport (Tao, 2008) beskrivs en insprutningsventil. På ventilen 

finns en anordning som skapar ett elektromagnetiskt fält som ger upphov till att 

bränslet vid insprutningstillfället blir mer finfördelat och dropparna mindre vilket i 

studien ledde till att effekten hos maskinen ökade. En tredje rapport (Swaminathan, 

2005) behandlar hur mikroflammor reagerar när de utsätts för ett magnetiskt fält. I 

Swaminathans (2005) studie påvisas att flammans struktur ändras när den utsätts för 

ett magnetiskt fält, bland annat ökade den visuella ljusstyrkan och längden på lågan 
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blev mindre samtidigt som flamman blev ”tjockare”. Detta tyder på att något händer 

vid förbränning om bränslet utsätts för ett magnetiskt fält. Någon vetenskaplig 

studie som direkt kan bevisa vad som sker med bränslet vid strömning genom ett 

magnetiskt fält har ännu inte påfunnits. 

 

Abdeltawab (2011) släppte en rapport till den femtonde upplagan av internationella 

vattenteknologikonferensen i Alexandria 2011. Rapporten visade att vattnets hårdhet 

och PH-värde ändrades när man lät det strömma igenom magnetiseringsutrustning 

som tillhandahölls av kommersiella företag. Denna typ av utrustning är densamma 

som används när man vill skapa ett magnetiskt fält där bränsle kan passera igenom 

innan förbränning. Vattnets hårdhet sjönk samtidigt som vattnets PH-värde höjdes 

ju längre tid det strömmade genom ett magnetiskt fält vilket resulterade i att 

kalkavlagringar i rörsystemen blev mindre. Rapporten refererar till en annan studie 

skriven av Kochmarsky (1996) som visar möjliga modeller till varför vattnet ändrar 

struktur när det passerar ett magnetiskt fält. En av teorierna är att formen på 

vätebindningarna i vattnet förändras när det passerar ett svagt magnetiskt fält.  
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3. Syfte 

Syftet är att installera en magnetiseringsutrustning på en dieselgenerators 

bränslesystem för att sedan genom mätningar och tester kontrollera om utrustningen 

har någon effekt gällande bränsleförbrukning och emissioner.  

3.1 Problemformulering 

 Kommer magnetiseringsutrustningen ha effekter på bränsleförbrukningen? 

 Kommer magnetiseringsutrustningen ge upphov till en effektivare 

förbränning? Och vilka effekter fås på rökgasinnehållet? 

3.2 Avgränsningar 

Magnetiseringsutrustningens påverkan på maskinen kommer enbart att utvärderas 

med avseende på de ställda problemformuleringarna. Någon analys om 

utrustningen ger upphov till effekter som kan ge upphov till slitage på maskinen och 

dess kringutrustning kommer inte att göras. Något som kan påverka resultatet är 

luftfuktighet och lufttemperatur, dock kommer ingen hänsyn till dessa faktorer att 

tas. Detta på grund av att det inte finns möjlighet att köra maskinen i lokal där man 

kan upprätthålla konstant temperatur och luftfuktighet. Ingen topptrycksindikering 

kommer att ske då det inte finns möjlighet att utföra indikeringen på den tillgängliga 

maskinen. Därav kan heller ingen analys göras gällande tryckupptagningen i 

cylindern. Ingen installation av utrustning kommer ske på bränslesystemets 

högtryckssida då tryckröret måste modifieras och egna anslutningar måste tillverkas 

för installation. Detta ses som en säkerhetsåtgärd, skulle läckage uppstå finns en 

ökad brandrisk.  Generatorn skall, enligt rökgasmätningsstandard ISO 8178, belastas 

vid bestämda belastningar när rökgasmätning utförs. I praktiken är det inte möjligt 

att uppnå dessa belastningspunkter exakt, man får då försöka att uppnå dessa med 

så god noggrannhet som möjligt. Bränslet som använts i studien är taget från 

fartyget Calmare nyckel. Dess Hi-värde har antagits till 43 Mj/kg baserat på det 

senaste produktblad som man vid bunkring av fartyget fick från 

bränsleleverantören. 
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3.3 Etik 

I studien finns tekniska beskrivningar om hur två tillverkare menar att 

magnetiseringsutrustning fungerar. Dessa beskrivningar kommer inte att refereras 

på grund av att det i studien har gjorts ett produktprov. Resultatet i studien skulle 

kunna leda till ogagn för dessa tillverkare. Författarna försäkrar sig dock om att det 

skrivna ordet i dessa beskrivningar är överensstämmande med hur dessa tillverkare 

menar att deras produkt fungerar. 

4. Metod 

Installation av magnetiseringsutrustning har skett på en dieselgenerator, Glendale 

GE188DE (se kapitel 4.1 Testobjekt). För val av den lämpligaste utrustningen har en 

granskning skett av de produkter som idag finns tillgängliga. Pris, referenser, 

tillgänglighet samt svårighetsgrad vid installation är de kriterier som man i studien 

arbetat efter vid val av magnetiseringsutrustning. Totalt har sex företag kontaktats, 

två av dessa ansågs ha produkter som kunde mäta sig med de uppsatta kriterierna. 

Det som sedan avgjorde vilken utrustning som valdes var att den ena tillverkaren 

erbjöd sig att låna ut sin utrustning. Detta med vetskap om att produkten skulle ingå 

i en studie där dess funktion skulle prövas. Ett flertal faktorer kan påverka resultatet 

i studien som bland annat luftfuktighet, lufttemperatur, maskinstyrka och 

maskinslitage. Detta innebär att en generalisering av studien inte kan göras. Studien 

och dess resultat kan således endast knytas till maskinen i studien. Dock ges en 

indikation på om magnetiseringsutrustningen ger upphov till effekter med avseende 

på bränsleförbrukning och emissioner. Genom praktiska prov med och utan 

magnetiseringsutrustningen installerad har testresultaten jämförts för att ge svar på 

de ställda problemformuleringarna. För detta har det krävts att utrustningen och de 

metoder som använts vid mätningarna ger en hög mätnoggrannhet.  
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Testen och rökgasmätningarna utformades på sådant sätt som benämns i  

ISO standard 8178. Denna internationella standard är speciellt framtagen för 

uppmätning av rökgaser från återgående förbränningsmotorer. Rökgasmätningar 

har skett enligt ISO 8178 test cykel typ G2, se figur 1.1. Denna modell gäller för 

portabla generatorset (ISO, 2006). 

 

Varvtal 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vridmoment/Belastning 

baserat på totaluteffekt 

 

100 % 75 % 50 % 25 % 10 % 

Viktfaktor 0,09 0,20 0,29 0,30 0,07 

Fig1.1 Tabell för testcykel G2 enligt ISO standard 8178-4 

 

Viktfaktorn har man i studien bortsett från. Detta då jämförelse för samma 

belastningspunkt blir densamma med och utan viktfaktorn inräknad. Det har heller 

inte gått att uppmäta vridmomentet hos maskinen i studien. Istället har, i enlighet 

med ISO 8178, testerna gjorts vid bestämda belastningspunkter baserat på 

generatorns totala kontinuerliga uteffekt.  

 

Vid varje belastning har generatorn körts i 30 minuter. Rökgasmätningen gjordes 23 

minuter in i den avsatta testtiden. ISO 3178 kräver att rökgaser vid varje mättillfälle 

skall mätas i minst tre minuter, helst i slutet av testperioden. För att uppnå detta 

kriterium med marginal uppmättes rökgaserna, med undantag för partikel 

emissioner, vid varje belastning i fyra minuter varvid rökgasvärdena loggades nio 

gånger. Utifrån dessa värden räknades sedan ett medelvärde fram. Detta 

medelvärde är det som presenteras i studien, övriga värden finns att återse i bilaga A 

där även det testprotokoll som använts vid testerna finns presenterat. 

Partikelemissionerna uppmättes två gånger med en manuell sotpump. För att uppnå 

de önskade belastningarna har helt resistiva laster kopplats in, detta genom tre 
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stycken enfas byggfläktar med vardera en ställbar effekt på 650, 1300 och 2000 kW. 

Dessa byggfläktar har, i de fall där hög belastning krävts, var och en varit 

inkopplade på elverkets tre faser för att uppnå en jämn belastning. Lastens 

energiförbrukning har kontinuerligt uppmäts med en multimeter för mätning av 

fasspänning och en tångamperemeter för mätning av strömstyrka. Genom addition 

av uteffekterna i varje fas har en totaluteffekt fåtts fram. Denna uteffekt har senare 

dividerats med den maximala kontinuerliga uteffekt som generatoraggregatet 

besitter, 4.6 kW.  Genom detta har den rådande belastningen tagits fram och man har 

med hjälp av byggfläktarnas ställbara effekt försökt lägga sig så nära de olika 

belastningspunkterna som möjligt vid genomförande av rökgasmätningarna. 

 

En modul som möjliggjort uppmätning av strömstyrkan och spänningen över varje 

fas har byggts och kopplats till generatorns trefas uttag. Via denna modul har sedan 

byggfläktarna kopplats in i de fall där tre laster krävts. Vid mätningar då endast en 

last behövts vara inkopplad har denna kopplats till generatorns 220V uttag. Även 

denna via en uppbyggd modul där strömstyrka och fasspänning har kunnat 

uppmätas. I figur 1.2 har en teoretisk modell tagits fram för hur de resistiva lasterna 

bör ställas in vid mätningarna.  

 

 

Rökgasmätning 

NR 

Fläkt 

1 kW 

Fläkt 2 

kW 

Fläkt 3 

kW 

Teoretisk 

uppnådd 

belastning  

Önskad 

belastning  

1 1.3 1.3 2.0 100 % 100 % 

2 0.65 0.65 2.0 71.7 % 75 % 

3 0.65 0.65 1.3 57 % 50 % 

4* 1.3 0 0 28 % 25 % 

5* 0.65 0 0 7.1 % 10 % 

Figur 1.2, teoretisk modell för de belastningar som kommer att användas vid rökgasmätning. 

*Vid mätningarna fyra och fem kopplas lasten via generatorns 220V uttag.  
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Det har i studien utförts mätningar vid bestämda belastningar vid tre tillfällen. De 

första mätningarna gjordes innan utrustningen installerades, de andra mätningarna 

skedde omedelbart efter att magnetiseringsutrustningen installerats och de tredje 

mätningarna gjordes efter att bränslet passerat magnetiseringsutrustningen i 24 

timmar. Vid de sista mätningarna har även generatorn körts med full belastning i 2 

timmar innan testerna påbörjats. Detta för att se om någon effekt kan påvisas 

omedelbart efter installation eller om effekter uppkommer i ett senare skede. 

Tillverkaren av magnetiseringsutrustningen menar att rundcirkulering av bränslet 

genom utrustningen tillbaks till bränsletanken ger en ökad effektivitet hos bränslet. 

Denna rundcirkulering har fåtts genom att låta installera en separat spänningsmatad 

cirkulationspump med en maximal kapacitet på 130 l/h i anslutning till 

bränsletanken. För ritningar över moduler och system se bilaga B. 

 

Under testerna har avgastemperaturen, generatorns uteffekt och som tidigare 

nämnts rökgaserna kontinuerligt uppmätts. Alla mätningarna påbörjades efter att 

maskinen fått upp normal driftstemperatur och när stabil avgastemperatur uppnåtts.  

De emissioner som uppmätts i studien är syre, koldioxid, kolmonoxid, NOx och 

partiklar (se mer om detta i kapitel 5.3 Rökgas teori). Dessa emissioner tillsammans 

med uträknad effektiv termisk verkningsgrad ger svar på problemformuleringen: 

Kommer utrustningen ge upphov till en effektivare förbränning? Och vilka effekter fås på 

rökgasinnehållet? Den andra ställda problemformuleringen: Kommer 

magnetiseringsutrustningen ha effekter på bränsleförbrukningen? har besvarats genom att 

ta fram den specifika bränsleförbrukningen i kg/kWh. Detta möjliggjordes med hjälp 

av en våg med en viktnoggrannhet på +/- 1 gram (Vellman, 2013). Vikten av 

bränsletanken och dess innehåll noterades innan byggfläktarna ställdes in för 

respektive belastning samt efter de 30 minuter som var satt som testtid för vardera 

belastning. 
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4.1 Testobjekt 

Det mest önskvärda scenariot vore att installera magnetiseringsutrustning på en 

förbränningsmotor ombord i ett fartyg. En studie där installation hade skett ombord 

på ett fartyg hade varit tidsmässigt, praktiskt och ekonomiskt ohållbar sett till 

studiens art och tidsram. Istället har magnetiseringsutrustningen för studien 

installerats på ett mindre dieselelverk. Detta då det bäst efterliknar de 

dieselgeneratorer som finns ombord i fartyg.  

 

Testobjektet, Glendale GE188DE, är ett generatorset där motorn är en luftkyld 4-takts 

direktinsprutad, encylindrig dieselmotor med två ventiler. Motorn är kamaxelstyrd 

vilket innebär att ventilernas öppning och stängning regleras av kamaxeln. 

Kamaxeln driver även bränslets insprutningspump. Varvtalet, som regleras av en 

centrifugalregulator, styr generatorns frekvens.  

 

Utrustningen har installerats på bränslesystemets lågtryckssida, det vill säga innan 

bränslepumpen. Detta då ingrepp på högtrycksidan medför större risk för läckage 

vilket leder till en ökad brandrisk.  

 

 Specifikationer för generatorsetet, enligt tillverkaren (MIN, 2012). 

Modell Glendale GE188DE 

Typ Encylindrig, luftkyld, 4-takts 

dieselmotor 

Cylinder diameter (mm) 86 

Slaglängd (mm) 72  

Cylinder volym (CC) 418 

Maximal effekt (HP) 10 vid 3600 rpm 

Maximal effekt (kW) 5 

Maximal kontinuerlig effekt (kW) 4.6 



 

 

10 

 

5. Rökgasmätning 

I detta kapitel finns att utläsa hur rökgasinstrument utför sina beräkningar, hur och 

varför den effektiva termiska verkningsgraden kommer att presenteras och varför 

endast vissa rökgaser kommer att presenteras. 

5.1 Rökgasinstrument TESTO 340 och manuell sotpump 

Testo 340 är det instrument som i studien använts för uppmätning av rökgaser. 

Instrumentet klarar förutom O2 att mäta CO, NOx och CO2 (NORDTEC, 2012). 

Instrumentet kan även beräkna parametrar som temperatur, tryck, luftöverskott, 

avgasförluster samt mass- och volymflöden. Elektrokemiska celler och sedermera 

beräkningar ligger till grund för instrumentets mätprincip. Önskvärt vore att noga 

mäta sot- och partikelinnehållet i rökgaserna. Något instrument för att exakt kunna 

bestämma denna halt finns ej att tillgå hos Sjöfartshögskolan. Istället har en manuell 

sotpump av tillverkaren Bacharach använts för att grovt kunna uppskatta om sot- 

och partikelinnehållet i rökgaserna förändras vid installering av 

magnetiseringsutrustning. I sotpumpen sugs rökgaserna in där sedan sot och 

partiklar fastnar på ett utbytbart filterpapper. Sotringen som uppstår på 

filterpapperet jämförs med sotskalan från Bacharach och ett sot-tal kan tas fram. 

 

Nedan följer mätomfång och mätnoggrannheter för instrumentet TESTO 340. 

Observera att de presenterade mätområden och mätnoggrannheter endast är för de 

mätceller som vid testerna har använts (NORDTEC, 2012). 
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Parameter Mätomfång Noggrannhet Upplösning 

O2 0-25 Vol. % +/- 0,2 Vol. % 0,01 Vol. % 

CO 0-10000 ppm +/- 10 ppm eller 

+/- 10 % av mätvärde vid 0-200 ppm 

+/- 20 ppm eller 

+/- 5 % av mätvärde vid 200-2000 ppm 

+/- 10 % av mätvärde vid 2000-10000 ppm 

1 ppm 

CO låg 0-500 ppm +/- 2 ppm vid 0-39,9 ppm 

+/- 5 % av mätvärde vid 40-500 ppm 

0,1 ppm 

NO2 0-500 ppm +/- 10 ppm vid 0-199 ppm 

+/- 5 % av mätvärde i övrigt område 

0,1 ppm 

NO 0-3000 ppm +/- 5 ppm vid 0-99 ppm 

+/- 5 % av mätvärde vid 100-1999 ppm 

+/- 10 % av mätvärde vid 2000-3000 ppm  

1 ppm 

NO låg 0-300 ppm +/- 2 ppm vid 0-39,9 ppm 

+/- 5 % av mätvärde vid 40-300 ppm 

0,1 ppm 

CO2 0-CO2 max +/- 0,2 Vol. % 0,1 Vol. % 

Temp – 40-1200°C  +/- 0,5 °C vid 0-99 °C 

+/- 0,5 % av mätvärde i övrigt område 

0,1 °C 

 

 

Rökgasförlusterna räknas fram i instrumentet med hjälp av data från ovanstående 

mätceller. Inför varje mätning frågar instrumentet vilket typ av bränsle som används 

vid det aktuella tillfället. Den förinställda parametern eldningsolja 3 har då valts. 

Detta då parametrarna vid denna inställning enligt instruktionsboken till TESTO 340 

bäst överensstämmer med dieseloljan som används i testen. Mellan varje mätning 

har instrumentet och dess mätceller rensats med luft enligt tillverkarens 

rekommendationer. 

 

När man utför rökgas- och partikelmätning är det viktigt att veta var i avgasröret 

man mäter. Detta då rökgasströmningen vid olika mätpunkter kan vara turbulent 

eller laminär vilket kan leda till olika mätresultat. I normalfallet när man utför 

rökgas- och partikelmätningar görs flera mätningar vid olika punkter i 

rökgasströmmen varvid ett medelvärde tas fram för de mätvärden som önskas 

(Larsson, 130129). På generatorsetet som används i studien är avgasrörets 
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innerdiameter 30 mm och endast turbulent rökgasströmning antas råda (Alvarez, 

2010). Därav har man i studien bortsett från ovanstående mätmetod. Viktigt är dock 

att man vid jämförelser av mätdata, vilket studien avser, mäter på samma punkt 

under alla mätningar. Detta har tagits i beaktning och alla mätningar har skett vid 

samma punkt i rökgasströmmen. När partikelmätning utförs skall denna utföras på 

sådant sätt att rökgaserna sugs in till mätinstrumentet med samma hastighet som 

rökgaserna. Detta då man annars riskerar att få in mer eller mindre partiklar till 

instrumentet och ett felaktigt mätvärde fås (Larsson, 130129). I studien har man 

bortsett från detta då rökgaserna sugs in manuellt och ingen inställning för 

sughastighet kan göras.  

5.2 Effektiv termisk verkningsgrad och rökgasförluster  

Utöver de presenterade jämförda rökgaserna har även jämförelser av den effektiva 

termiska verkningsgraden redovisats. Detta för att svara på den ställda 

problemformuleringen: Kommer utrustningen ge upphov till en effektivare förbränning? 

En viss del av den energi som det tillförda bränslet avger bortfaller i förluster. Den 

energi som bortfaller kan bland annat ses som avgasförluster, kylmedieförluster 

samt strålnings- och ledningsförluster (Alvarez, 2010). Enbart avgasförlusterna 

kommer i studien att mätas, detta med det tidigare nämnda mätinstrumentet Testo 

340. Övriga förluster ses som ointressanta för att besvara problemformuleringen. 

Skulle en ökad eller minskad avgasförlust fås efter installation av 

magnetiseringsutrustningen får man en direkt indikation om förbränningen blivit 

effektivare eller inte. De övriga förlusterna kommer dock att sammanställas under 

rubriceringen mekaniska förluster. Dessa förluster kan räknas fram då man vet de 

övriga parametrarna som tillförd värmemängd, avgasförlust samt det effektiva 

arbetet.  

   

 

 



 

 

13 

 

Tillförd värmemängd = B * Hi 

 

                                                          

                                                     Avgasförluster = Uppmäts med instrument 

 

 

                                                      Mekaniska förluster = Kylmedie-, lednings- och strålnings    

                                                                                                      förluster räknas fram 

 

Effektivt arbete = Den från byggfläktarna uppmätta energin  

Figur. 5.2.1 Visar vad som återstår av den tillförda energin 

 

I studien har det effektiva arbetet uppmätts i kWh genom mätning av det totala 

energiuttaget från generatorn. Den tillförda energin kan räknas ut med hjälp av 

bränslets Hi-värde som hittas i produktbladet för bränslet (se bilaga C). Med hjälp av 

dessa två parametrar har och kan följaktligen den termiska verkningsgraden 

beräknas. Ökar den termiska verkningsgraden är detta en indikering på att 

magnetiseringsutrustningen ger upphov till en effektivare förbränning. Nedan visas 

en formel för uträkning av den effektiva termiska verkningsgraden.   
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5.3 Rökgasteori 

Genom uppmätning av separata rökgaser kan svar fås på den ställda 

problemformuleringen: Vilka effekter fås på rökgasinnehållet? Av emissioner som 

uppstår vid förbränning av diesel ses emissioner som regleras av utsläppslagar inom 

sjöfarten som de mest intressanta att mäta. Värt att nämnas är att nedanstående 

emissioner även finns reglerat inom bland annat EU. I MARPOL annex VI, som 

behandlar luftföroreningar från fartyg, finns rådande utsläppsregler av ett flertal 

emissioner som har inverkan på miljön. Svaveloxider (SOx), kväveoxider (NOx), 

koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), kolväte (HC) och sotpartiklar är alla 

luftföroreningar som på ett eller annat sätt benämns i MARPOL annex VI. De krav 

som finns i MARPOL annex VI gäller för maskiner över 130 kW, en effekt som vida 

överstiger provmaskinens. Då studien bland annat syftar till att redogöra för om 

magnetiseringsutrustningen har effekter på rökgasinnehållet, inte om de uppfyller 

utsläppskraven, kommer MARPOL annex VI endast ligga till grund för vilka 

rökgaser som ur sjöfartsnäringens synpunkt är av intresse att mäta. Då de ovan 

nämnda emissionerna även finns reglerat inom enskilda länder och EU finns även 

intresse från andra instanser än sjöfart.  Ovan nämnda emissioner inklusive syrgas, 

O2, presenteras nedan.  

 

 Syre, O2 

”Vid en idealisk bränsleblandning och bra förbränning skall allt syre som går in i motorn 

tillsammas med bränslet förbrännas” (Särösvagström AB, 1999, s. 6) 

Efter beakande av ovanstående citat skall den uppmätta O2-halten minska om 

magnetiseringsutrustningen ger upphov till effektivare förbränning. Icke 

fullständig förbränning innebär att några av förbränningsprodukterna 

ytterligare skulle kunna förena sig med syre (Energihandbok.se, 2007). För att 

kunna uppnå fullständig förbränning måste förbränningen ha tillgång till mer 

luft än vad som teoretiskt är nödvändigt. 



 

 

15 

 

Förhållandet mellan denna luftmängd och det teoretiska luftbehovet kallas 

luftöverskott. Om belastningen hos en maskin ökar så minskar syret efter 

förbränningen. Detta på grund av att mer bränsle används vid högre 

belastningar till vilket det går åt mer syre vid förbränning. Eftersom mer syre 

krävs vid högre belastningar kommer även luftöverskottet att minska 

(Alvarez, 2010). Instrumentet Testo 340 kan presentera % O2 i rökgaserna 

samt luftöverskott därför presenteras denna halt i studien. 

 

 Svaveloxider, SOx 

- SOx är ett samlingsnamn för svaveloxider, de som utgör största delen av SOx- 

gaserna är svaveldioxid, SO2, och svaveltrioxid, SO3. Dessa gaser 

uppkommer då bränsle innehållande svavel förbränns (Demers, 1999). SOx- 

gaser bidrar till försurning av hav, sjöar och marker (Häkli , 2012). Effektivaste 

sättet att minska SOx idag är genom att minska svavelinnehållet i bränslet 

samt att skrubba avgaserna. Instrumentet som används för uppmätning av 

rökgaserna, TESTO 340, klarar att mäta SO2, dock finns inte mätcellen för 

detta tillgänglig hos Linnèuniversitetet. Svavlet finns i bränslet och kan inte 

försvinna genom att det passerar en magnetiseringsutrustning, således 

kommer svavlet att förbrännas och bilda SOx-gaser.  

 

Enligt Naturvårdsverket (2006) fås en ökad halt av restprodukter som SO2 vid 

en mer fullständig förbränning. Om magnetiseringsutrustningen ger upphov 

till effekter som effektivare förbränning bör halten av SO2 att öka, därav bör 

denna halt mätas för att få indikation på hur stor ökningen är. Idag finns dock 

regler på hur stor svavelhalt ett bränsle får innehålla, i EU-hamnar får till 

exempel endast bränsle förbrännas innehållande 0,1 % svavel, gäller från 

2010-01-01 (Mikkelsen, Nilsson, & Westberg, 2010). Då bränslet som i studien 

kommer användas är av lågsvavligkaraktär finns risken att variationerna av 

SO2-halten, med eller utan magnetiseringsutrustningen installerad, blir liten. 
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För att då besvara problemformuleringen om magnetiseringsutrustningen ger 

upphov till en effektivare förbränning bör rökgaser av annan karaktär, såsom 

O2-, CO- och sotinnehåll mätas. Detta kan mer tydligt påvisa om en 

effektivare förbränning uppnåtts. Med hänsyn till det just ovan nämnda och 

att ingen mätcell för SO2 idag finns tillgänglig kommer mätning av SO2-

halten inte att ske.  

 

 Koldioxid (CO2) 

- Enligt Naturvårdsverket (2006) fås vid helt teoretisk fullständig förbränning 

av fossila bränslen koldioxid (CO2), vattenånga (H2O) och svaveldioxid 

(SO2). Ökas effektiviteten i förbränningen, så att förbränningen blir mer 

fullständig, ökas också CO2 halten (Särösvagström AB, 1999). Mängden CO2 

beror på hur mycket bränsle som sprutas in vid förbränning samt hur många 

kolatomer bränslet innehåller (Larsson, 130129). Ökar mängden bränsle vid 

insprutningstillfället så ökar halten CO2. Vid uppmätning av CO2 fås en 

tydlig indikation om förbränningen, med hjälp av magnetiserings-

utrustningen, blivit mer effektiv. I studien kommer därför % CO2-halt i 

rökgaserna att mätas och presenteras.  

 

 Kolmonoxid (CO) 

- Enligt Demers (1999) bildas kolmonoxid av otillräcklig förbränning av 

organiskt materia som exempelvis kolmolekyler. Vid bildandet av CO är 

bränsleblandningen för fet (Särösvagström AB, 1999).  För fet blandning 

innebär att det är för mycket bränsle i förhållande till luft vid förbränningen. 

Tiden för att en kemisk reaktion skall ske mellan kolmolekylerna och 

syremolekylerna blir för kort och bildandet av CO ökar samtidigt som 

bildandet av CO2 minskar. Fås en mer fullständig förbränning skall således 

CO-halten i rökgaserna minska och därför kommer CO-halten att mätas och 

presenteras i studien. CO-halten mäts utspädd vilket innebär att 
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kolmonoxiden är utspädd med det syre som inte används vid förbränning, 

finns mer syre blir CO-halten vid uppmätning lägre. För att ta reda på den 

faktiska mängd CO som släpps ut från maskinen behöver man ta hänsyn till 

luftöverskottet. Genom att multiplicera den utspädda CO-halten med 

luftöverskottet fås den mängd CO som maskinen faktiskt släpper ut (ISO, 

2006). 

 

 Kolväte (HC) 

- HC-halten stiger vid ofullständigt förbränning (Särösvagström AB, 1999).  

Uppmätning av HC-halt vore ett önskvärt scenario, dock klarar inte 

instrumentet, Testo 340, att presentera HC-halt. Införskaffandet av ett 

instrument som klarar att presentera denna halt bedöms för studien vara 

ekonomiskt ohållbar. Detta och iakttagandet av att uppmätning av 

rökgasförluster, CO2 och CO ger, med relativt god noggrannhet, ett svar på 

den ställda problemformuleringen, om magnetiseringsutrustningen ger 

upphov till effektivare förbränning? Därför kommer inte HC-halt att mätas 

och presenteras i studien.  

 

 Partikelemissioner 

- Partiklar i rökgaserna kan fås bland annat av askinnehåll i bränslet samt att 

smörjolja förbränns i förbränningskammaren. Partikelemissionerna skall 

minska om bränsletrycket höjs, detta för att säkerställa att man får rätt 

blandning mellan luft och bränsle (Demers, 1999). Om bränslet, efter inverkan 

av magnetiseringsutrustningen, ger upphov till en effektivare förbränning 

finns möjlighet att luft- och bränsle blandningen blir bättre. Detta kan då 

innebära att partikelemissionerna skulle minska och önskvärt vore då att 

uppmäta dessa. Partikelemissionerna kommer, som tidigare nämnts, att mätas 

med en manuell sotpump. Enligt Larsson (130129) kan partiklar i rökgaser 



 

 

18 

 

även fås om bränslet skulle innehålla ämnen som exempelvis järn och 

kalcium. 

Mer om detta redovisas i kapitel 6. Litteraturstudie magnetiseringsteknik. 

 

 NOx 

- NOx är ett samlingsnamn för nitrösa gaser och är en blandning av föreningar 

mellan syre och kväve. Den största delen av kvävet för bildandet av nitrösa 

gaser hämtas från luften medan en viss del kommer från bränslet. De 

vanligaste nitrösa gaserna för bildandet av NOx är kväveoxid och 

kvävedioxid. Vanligt i en dieselmotor är att NOx innehåller 95 % kväveoxid 

och 5 % kvävedioxid (Larsson, 130129). NOx-gaser bildas främst av höga 

temperaturer i förbränningskammaren (Demers, 1999). Utöver höga 

temperaturer är bildandet av NOx-gaser beroende av syrekoncentration och 

den tid som finns för molekylerna att uträtta en kemisk reaktion. Enligt bland 

annat MARPOL (2005) , Naturvårdsverket (2006) och Demers (1999) är NOx-

gaserna några av de mest skadliga gaserna för människa och miljö. NOx-

gaser bidrar bland annat till bildandet av marknära ozon. I en rapport från 

ETS (2002) uppmättes NOx-gaser från en maskin med installerad 

magnetiseringsutrustning. Man kunde i rapporten presentera en reduktion av 

NOx-gaserna med 10.8 % efter att man installerat utrustningen. Eftersom 

mätinstrumentet, Testo 340, klarar att mäta NO och NO2 vilket tillsammans 

bildar NOx har dessa gaser uppmätts. Om magnetiseringsutrustningen visar 

sig har effekter gällande NOx-halt så kan detta tas i beaktning vid bland 

annat installation av liknande utrustning i fartyg, på maskiner över 130kW 

som berörs av MARPOL annex VI. 
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6. Litteraturstudie: magnetiseringsteknik  

Tekniken går ut på att låta bränsle strömma genom ett magnetiskt fält. Vad som då 

sker med bränslet är ännu inte helt klarlagt efter studerande av vetenskapliga 

studier och hur de olika tillverkarna av magnetiseringsutrustning menar att tekniken 

fungerar. Vetenskapliga studier framhäver olika resultat i ärendet och de olika 

tillverkarna har skilda uppfattningar om vad som fysiskt sker med bränslet vid 

passering av ett magnetfält. Gemensamt för alla tillverkare är dock att de menar att 

installation av magnetiseringsutrustning ger upphov till sänkt bränsleförbrukning 

och lägre emissioner. Denna oklarhet och dessa skilt spridda meningar om vad som 

sker med bränslet gör det omöjligt att för denna studie presentera faktisk fakta om 

varför bränsleförbrukning och emissioner skulle minska vid installation av 

magnetiseringsutrustning. Nedan följer presentationer om hur två tillverkare menar 

att tekniken fungerar samt redovisning av en del framkomna resultat i ett antal 

studier inom området magnetisering av bränsle.  

 

När råolja krackeleras till finare produkter såsom diesel så bryts de långa, tunga 

kolvätekedjorna ner till finare kedjor. Ju mindre och finare kedjor desto finare 

bränsle fås ut (SPBI, 2013). Dessa kedjor vill sedan, enligt tillverkaren av 

utrustningen som används i studien, efter krackningsprocessen återgå till sin 

ursprungliga form, tillbaks till långa kolväten. Genom passering av ett magnetfält 

menar tillverkaren att de långa kolvätekedjorna bryts och bränslet återtar den form 

det hade direkt efter krackningsprocessen. Ingen ytterligare energi tillförs bränslet 

vid passering av ett magnetfält utan bränslet återtar endast den form och kvalitet 

som fanns när den var nykrackelerad. Tillverkaren av utrustningen och bland annat 

PREEM (2013)  menar också att ju längre tid diesel står oförbränd desto sämre 

kvalitet får bränslet. Delvis på grund av ovanstående samt utfällningar av vatten, 

partiklar och mikroorganismer. Mikroorganismer förökar sig snabbt om det finns 

tillgång av vatten, varm temperatur och föda i form av kol i bränslet (Preem, 2013). 
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Den organiska materia i bränslet såsom organismer länkar ihop sig till långa, 

vaxartade kedjor vilket degraderar bränslekvaliteten (SPBI, 2013). Enligt tillverkaren 

av utrustningen störs den elektriska balansen hos de encelliga organismerna i 

bränslet, cellen dör, vid passering av ett magnetfält. Det som kvarstår är tillräckligt 

litet för att passera genom hela bränslesystemet för att slutligen förbrännas.  

 

Utrustningens funktion är således att höja kvaliteten hos bränslet till den kvalitet 

bränslet besatt vid nyproducering. Till utrustningen finns ett flertal tilläggs- 

apparater som hjälper till att öka denna kvalitet, bland annat vattenavskiljare, 

cirkulationspumpar och diverse filter. Tillverkaren menar att installation av dessa 

tilläggsapparater ej är nödvändig för att uppnå ökad bränslekvalitet. Man räknar då 

med att cirkulation av oförbränt bränsle fås via bränslereturen, filtrering fås genom 

befintliga bränslefilter och vattenavskiljare är ej nödvändigt om maskinen går 

kontinuerligt. En annan poängtering är att ingen av tillverkarens konkurrenter 

använder sig av tilläggsutrustning. Vid testerna uppdagades det att flödet från 

returledningen var låg och som tidigare nämnts i metodkapitlet installerades därför 

en separat spänningsmatad cirkulationspump i anslutning till bränsletanken för att 

på så sätt få bränslet i bränsletanken magnetiserat.  

 

Ett annat företag som tillverkar liknande utrustning hävdar att kolväteatomerna i 

bränslet laddas positivt, positivt laddade atomer stöter ifrån varandra och därmed 

skulle bränslet bli finfördelat. När de positivt laddade kolväteatomerna möter de 

negativt laddade syreatomerna i förbränningskammaren fås en bättre blandning 

mellan bränsle och luft. Mer luft kan nu attraheras till bränslet än om 

magnetiseringsutrustningen inte hade varit installerad. Detta menar tillverkaren ger 

upphov till en renare och effektivare förbränning. Denna tillverkare påtalar 

ingenting om att återställa bränslet tillbaks till den form bränslet hade vid 

nyproduktion. Man säger sig använda sig av en magnetteknik som man kallar 

monopolär magnetisering. Med denna teknik menar man att man skärmar av, 
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isolerar, minuspolen i magneten och därav kan kolväteatomerna laddas positivt. 

Ingen beskrivning eller patent har kunnat påvisas hur detta möjliggörs. 

 

Professor R. Tao menar i en av sina rapporter att man funnit ett nytt fysiskt fenomen 

när en vätska passerar ett magnetfält. Han menar att vätskans viskositet och 

ytspänning minskar och blir mindre trögflytande när det passerar ett magnetfält. 

(Tao, 2006). Dess primära användning skulle vara att låta installera utrustningen 

kring pipelines belägna på kyliga platser. Detta då kyla ökar viskositeten och 

vätskan då blir mer trögflytande. Tao menar också att ett annat användningsområde 

skulle kunna vara att installera sådan utrustning i bränsleledningar hos en 

förbränningsmaskin vilket beskrivs i en annan studie (Tao, 2008). I denna studie 

presenteras resultat för en ökad effektivitet hos en förbränningsmaskin när bränsle 

sprutas in i förbränningskammaren via en bränsleventil som skapar ett 

elektromagnetiskt fält. Enligt Tao blir bränslet vid insprutningstillfället mer 

finfördelat och dropparna mindre och därav fås en ökad effekt hos maskinen. En 

rapport skriven av Liu & Hejun (2005) visar att bränsle som utsätts för ett magnetfält 

får en lägre viskositet och lägre ytspänning, vilket bekräftar Taos teorier från den ena 

rapporten (Tao, 2006). 

 

Dock dementeras detta ”nya fysiska fenomen” helt i rysk rapport från 2009.  

”På grund av nya experimentella data och analyser av väl beprövade teoretiska modeller kan vi dra slutsatsen 

att detta "fysiska fenomen" i magnetiskt behandlade oljor verkar vara obefintlig” (Evdokimov, 2009, s. 12). 

Man säger sig i rapporten ha bevis för att oljors viskositet inte påverkas när det 

passerar ett magnetiskt fält. I denna rapport har nyupptagen råolja från 

Azbajayevsky-fältet i Ryssland använts. Denna olja har används i andra studier där 

man säger sig ha bevis för sänkt viskositet hos oljor när det passerar ett magnetfält 

(Loskutova, 2004). Den olja som använts i Taos (2006, 2008) och Liu & Hejuns (2005) 

rapporter kommer bland annat från oljefält i Kalifornien och Kina. Gemensamt för 

alla ovan nämnda rapporter är dock att man använt sig av ”färsk” råolja, inga av 
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rapporterna behandlar således krackad och lagrad dieselolja. Man har i dessa studier 

studerat råoljans molekylära uppbyggnad innan och efter passage av ett magnetfält. 

Man menar, i de studier där viskositeten anses sänkas, att kolvätemolekylerna blir 

större vid passage av ett magnetfält vilket då skulle påverka oljans inre friktion, 

viskositeten, och oljan blir mindre trögflytande (Tao, 2006) (Liu & Hejun, 2005). 

 

Av dessa presenterade rapporter nämns ingenting om man använt någon 

internationell standard för mätning av viskositet. En av dessa standarder som skulle 

kunna appliceras i dessa studier är ISO 3448. Denna standard beskriver procedurer 

för mätning och kalkylering av viskositet. Man har i de studier där viskositeten 

sänkts dock presenterat oljans viskositet efter strömning igenom ett magnetfält. Den 

rapport som helt avfärdar en sänkning av viskositeten har endast studerat 

kolvätemolekylernas storlek och ingen uppmätning av viskositeten genom speciella 

viskosimeterinstrument har gjorts.  

 

Efter diskussion med en teknisk doktorand i kemiteknik vid Linnéuniversitetet 

framkom fakta som motsäger ovanstående teorier om vad som sker med ett bränsle 

när det passerar ett magnetfält (Larsson, 130129). Doktoranden menar på att 

krackade kolvätekedjor inte går tillbaks till långa kolvätekedjor i vilket man kan 

likna med ett par avklippta byxor, har man klippt sönder dem så är de sönder. I 

bränslet finns fler substanser än kol och väte, exempel på sådana substanser är bland 

annat järn, natrium och kalcium. Skulle dessa ämnen finnas som joner i bränslet 

finns möjligheten att dessa joner skulle dras mot magneten och fastna. En jon är en 

atom eller molekyl som har ett över- eller underskott av elektrisk laddning 

(Naturvetenskap.org, 2011). Ovan nämnda ämnen ger upphov till partikelemissioner 

och skulle dessa finnas som joner i bränslet kan de fastna på magneten och 

partikelemissionerna skulle då reduceras. I bakgrundskapitlet presenterades fakta 

om mindre kalkavlagringar i rörsystem när magnetiseringsutrustningen installerats. 
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Enligt doktoranden är det just denna utfällning av kalciumjoner till magneten som 

ger upphov till mindre kalkavlagringar. 

 

En partikelfysiker på Linnéuniversitetet instämmer och menar att alla partiklar som 

är eller innehåller elektriskt laddade partiklar i princip alltid kan påverkas av ett 

magnetfält. Hur mycket de påverkas beror på fältens konfiguration och styrka 

(Carius, 121217). Enligt produktspecifikationerna till den i studien installerade 

utrustningen är magnetens styrka på cirka 600 Gauss och om man skall följa en 

rapport från 2006 behöver man cirka 9000 Gauss för att få bästa effekten (Govind-

asamy & Dhandapani, 2007). 
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7. Datainsamling 

Nedan följer de resultat från de mätningar som har genomförts, en analys av dessa 

återfinns i kapitel 8. Diskussion och analys.   

 

● Test 1 Utan magnetiseringsutrustning installerad 

● Test 2 Med magnetiseringsutrustning installerad, direkt efter installation. 

● Test 3 Med magnetiseringsutrustning installerad, efter cirkulation av bränsle 

genom utrustningen i 24 timmar. 

 

 

7.1 Diagram för bränslepumpreglage 

 

 

 

 

 

 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

10% 25% 50% 75% 100% 

Test 1 69,5 71 73 74 75,5 

Test 2 69,5 70,5 72,5 73,5 75,5 

Test 3 70 71 72,5 73,5 75 

m
m

 

Bränslepumpreglage 
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7.2 Diagram för bränsleförbrukning 

 

 

 

 

7.3 Diagram för spec. bränsleförbrukning 

 

 

 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

10% 25% 50% 75% 100% 

Test 1 0,269 0,371 0,49 0,5515 0,714 

Test 2 0,297 0,344 0,47 0,5435 0,717 

Test 3 0,3065 0,3575 0,4705 0,541 0,703 

K
g 

Bränsleförbrukning/30min 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

10% 25% 50% 75% 100% 

Test 1 899,22 557,42 351,55 319,49 292,56 

Test 2 900,69 542,84 337,29 317,28 293,35 

Test 3 937,29 562,88 337,81 315,82 286,27 

g/
kW

h
 

Spec. bränsleförbrukning 
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7.4 Diagram för effektiv termisk verkningsgrad 

 

 

 

 

7.5 Diagram för rökgasförluster 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

10% 25% 50% 75% 100% 

Test 1 9,31 15,02 23,82 26,2 28,62 

Test 2 9,3 15,42 24,82 26,39 28,54 

Test 3 8,93 14,87 24,78 26,51 29,25 

%
 

Effektiv termisk verkningsgrad 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

10% 25% 50% 75% 100% 

Test 1 22,2 21 21,8 17,1 19,5 

Test 2 21,8 23 20,1 19,1 18,5 

Test 3 21,7 22,7 19,5 19 18,9 

%
 

Rökgasförluster 
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7.6 Diagram för övriga förluster 

 

 

 

 

7.7 Diagram för avgastemperatur 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

10% 25% 50% 75% 100% 

Test 1 68,49 63,98 45,62 56,7 51,88 

Test 2 68,9 61,58 55,08 54,51 52,96 

Test 3 69,37 62,43 55,72 54,49 51,85 

%
 

Övriga förluster 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

10% 25% 50% 75% 100% 

Test 1 220 250 320 360 475 

Test 2 220 250 320 350 470 

Test 3 220 250 320 350 470 

°C
 

Avgastemperatur 
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7.8 Diagram för rökgastemperatur 

 

 

 

 

7.9 Diagram för sottal 

 

 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

10% 25% 50% 75% 100% 

Test 1 112 140,5 173,6 198,2 290,4 

Test 2 119,6 136,1 182 210 287,7 

Test 3 119,8 127,3 174,5 209,2 290,8 

°C
 

Rökgastemperatur 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10% 25% 50% 75% 100% 

Test 1 4 4 6 6,5 9 

Test 2 4 4 4 6 9 

Test 3 3,5 4 4 5,5 9 

Sottal 
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7.10 Diagram för luftöverskott 

 

 

 

 

7.11 Diagram för syrehalt 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10% 25% 50% 75% 100% 

Test 1 5,34 4,2 3,55 2,46 1,85 

Test 2 5,04 4,62 3,05 2,52 1,78 

Test 3 4,83 4,91 3,14 2,57 1,82 

λ 

Luftöverskott 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

10% 25% 50% 75% 100% 

Test 1 17,33 16,24 15,34 12,78 9,92 

Test 2 17,1 16,63 14,41 12,98 9,55 

Test 3 16,93 16,94 14,56 13,13 9,79 

%
 

O2 



 

 

30 

 

7.12 Diagram för koldioxid 

 

 

 

 

7.13 Diagram för förhållandet koldioxid per Kg bränsle 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10% 25% 50% 75% 100% 

Test 1 2,68 3,54 4,26 6,21 8,35 

Test 2 2,85 3,25 4,97 6,06 8,63 

Test 3 2,98 3,01 4,85 5,94 8,44 

%
 

CO2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

10% 25% 50% 75% 100% 

Test 1 9,96 9,54 8,69 11,26 11,69 

Test 2 9,59 9,44 10,57 11,15 12,04 

Test 3 9,72 8,42 10,31 10,98 12 

%
C

O
2
/K

g 

CO2/Kg bränsle 
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7.14 Diagram för koloxid 

 

 

 

 

7.15 Diagram för outspädd koloxid 

 

 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

10% 25% 50% 75% 100% 

Test 1 1407 921 303 266 547 

Test 2 1420 868 333 251 524 

Test 3 1427 844 326 245 572 

p
p

m
 

CO 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10% 25% 50% 75% 100% 

Test 1 8041 4070 1125 831 1032 

Test 2 7642 4190 1059 652 961 

Test 3 7360 4375 1066 652 1071 

p
p

m
 

CO outspädd 
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7.16 Diagram för kväveoxid 

 

 

 

 

7.17 Diagram för kväveoxid + kvävedioxid 

 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

10% 25% 50% 75% 100% 

Test 1 121 273 521 831 1188 

Test 2 140 258 640 827 1194 

Test 3 129 237 635 816 1153 

p
p

m
 

NO 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

10% 25% 50% 75% 100% 

Test 1 127 287 547 873 1248 

Test 2 147 271 672 868 1253 

Test 3 136 249 666 857 1210 

p
p

m
 

NOx 
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8. Diskussion och analys   

Man kan anta att mätningarna av emissioner med Testo 340 har utförts på ett korrekt 

sätt. Detta åskådliggörs då bland annat NOx emissionerna ökar med en ökad 

avgastemperatur och CO2-halten ökar med mängden insprutat bränsle. Dock är det 

svårt att utläsa om magnetfältets påverkan har gett några effekter gällande 

bränsleförbrukning och emissioner. Då skillnader mellan de olika testerna kan antas 

ligga i området för eventuella mätfel kan ingen konkret fastslagning göras om 

utrustningens effekter. Gällande de resultat som fåtts vid belastningar om 10 och 25 

procent kan man tydligt se att maskinen inte är konstruerad för dessa belastningar. 

Vid för låga belastningar ses en tydlig sänkning av den effektiva termiska 

verkningsgraden, stort luftöverskott samt en hög halt CO vilket tyder på att en 

fullständig förbränning vid dessa belastningar ej har uppnåtts. Av de presenterade 

resultaten kan man dock tyda att vid 50 procents belastning fås den största 

förändringen vid jämförelse av de olika parametrarna. Bland annat kan man utläsa 

att sottalet sänks vilket skulle kunna bero på att dessa mätningar utförts på ett 

felaktigt sätt eller att utrustningen visat sig ha effekter som påverkar partikelinnehåll 

i rökgaser. Exempelvis skulle insugningshastigheten vid partikelmätningen varit för 

hög och eller att mätningen utförts på en annan punkt än i övriga tester. Utläser man 

dock andra parametrar som CO2/kg bränsle kan man se att denna ökar vilket 

indikerar att förbränningen vid 50 procents belastning blivit effektivare med 

utrustning installerad. Rökgasmätningarna har med största sannolikhet utförts vid 

samma punkt i rökgasströmmen och det eventuella mätfel som skulle fås vid 

uppmätning av bränsleförbrukningen är +/- 1 gram. Man kan även se att 

luftöverskottet vid 50 procents belastning utan utrustning installerad är högre än i 

de fall där utrustningen varit installerad vilket innebär att mer luft har sugits in till 

förbränningen. Detta orsakar att partiklarna i rökgaserna blir mer utspädda. Mer 

utspädda partiklar skulle ge ett lägre sottal. Vid 50 procents belastning borde sottalet 

vid test två och tre öka på grund av att de lägre uppmätta luftöverskotten ger 
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upphov till en mer koncentrerad partikelhalt. Sottalet har vid dessa tester istället 

minskat vilket indikerar att man inte kan utesluta att utrustningen ger upphov till 

effekter som reducerar partikelinnehållet i rökgaserna. 

 

Skulle fallet vara sådant att partikelemissionerna sänks med hjälp av utrustningen 

kan teorin om att joner, av ämnen som föranleder partikelemissioner, fastnar på 

magneten styrkas. Önskvärt vore då att pröva utrustningen med ett bränsle av sämre 

kvalitet som kan tänkas innehålla en högre halt av sådana ämnen. Är fallet sådant att 

dessa joner dras till magneten borde utrustningen kallas för avjoniseringsutrustning 

och inte bränsleförbättringsutrustning då joner i alla vätskor och gaser kan utfällas 

med hjälp av utrustningen. Gällande studiens metodval anses denna vara tillräckligt 

tillförlitlig för att kunna besvara dess syfte. Dock borde ett mer sofistikerat 

partikelmätningsinstrument legat till grund för bestämmandet av partikelhalt. Man 

skulle även kunna analyserat bränslets kemiska sammansättning för att kontrollera 

om ämnen som kan ge upphov till partiklar reduceras efter att bränslet behandlats 

med utrustningen.  

 

En annan anledning till att man inte kan fastslå några konkreta förändringar med 

utrustningen installerad skulle kunna vara motorns enkla konstruktion och grova 

bränslereglering. Hade man vid testerna använt sig utav en maskin med en mer 

sofistikerad bränslereglering installerad finns möjligheter att ett mer tydligt resultat 

hade fåtts. 
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9. Resultat 

Studiens syfte var att ta reda på om en magnetiseringsutrustning skulle kunna ge en 

effektivare förbränning samt om några effekter fås på bränsleförbrukning och 

rökgasinnehåll. Slutresultatet av denna studie har resulterat i två delar, en teoridel 

och en praktisk del där tester utformats i enlighet med ISO-8178. Att analysera 

resultatet av den praktiska delen har visat sig vara svårt då mätvärdena ligger inom 

ramen för tänkbara mätfel. Med viss försiktighet kan man antyda att utrustningen 

gett effekter gällande sänkta partikelemissioner vid vissa belastningar. Vad gäller 

teoridelen är resultatet att det ännu inte föreligger några vetenskapliga belägg för 

vad som faktiskt sker med ett bränsle när det passerar sådan utrustning som 

används i studien, om det ens sker något alls. Den del som besvarar frågeställningen 

är den praktiska delen medan teoridelen endast ligger till grund för att kunna förstå 

tekniken och dess syfte.  

10.  Förslag till fortsatt arbete 

Att utföra liknande studie på en maskin med mer sofistikerad bränslereglering och 

att denna maskin körs på ett tyngre bränsle skulle kunna visa tydligare resultat för 

fastslagning om utrustningens effekter. Ett mer avancerat instrument för 

partikelmätning skulle vara önskvärt vid en sådan studie. Den valda maskinen bör 

ha tillgång till topptrycksindikering då detta kan visa en direkt förändring av 

förbränningens effektivitet. Vid fortsatt arbete skulle även tester kunna utföras med 

utrustningar från andra tillverkare såsom de med monopolär teknik samt med 

utrustningar som besitter högre magnetstyrkor än den som använts i denna studie. 

Uppmätning av ett bränsles viskositet efter passering av utrustningen skulle kunna 

göras med hjälp av standard ISO 3448 för att avfärda eller fastslå de teorier om 

viskositetsförändringar som nämns i litteraturstudien. Även en analys av bränslets 

kemiska sammansättning skulle kunna göras före och efter behandling av 

magnetiserings- utrustning. Resultaten av dessa analyser skulle sedan kunna 
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jämföras, finns då en reducering av ämnen som kan ge upphov till partiklar kan den 

teori om att bränslet avjoniseras styrkas. 
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Installation av magnetiseringsutrustning  

på en dieselgenerator 

 

Bilaga A 
Testresultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                 Jimmie Lidebo 

                                                                                                                        Gustaf Engström 



 

 

40 

 

Förklaringar Bilaga A: 

FT = Rökgastemp vid mätpunkt [°C]     

qA = Rökgasförluster [%]    

CO = Uppmätt kolmonoxid värde [%]   

CO = Uppmätt kolmonoxidhalt [ppm]   

NO = Mätvärde kvävemonoxid [ppm]   

AT = Omgivningstemp [°C] 

CO2 = Beräknat koldioxidvärde [%] 

Lambda = Beräknat luftförhållande 

O2 = Uppmätt syrehalt [%] 

uCO = Kolmonoxid outspädd [ppm] 

NOx = NO + NO2 = (kväveoxider) 
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Linnéuniversitetet 

Sjöfartshögskolan   

 

 

 
 

                                  

Test X 

XX % 

FT 

[°C] 

CO2 

[%] 

qA 

[%] 

Lamda O2 

[%] 

CO 

[ppm] 

uCO 

[ppm] 

NO 

[ppm] 

NOx 

[ppm] 

AT 

[°C] 

Pump 

[l/h] 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

Medel            

 

 

 

 

 

Testets art:         

Belastning:  

Verklig belastning: 

 

Tid för test [min]  

Pumpreglage [mm]  

Bränsle innan [Kg]  

Bränsle efter [Kg]  

Bränsleförbrukning [Kg]  

Bränsleförbrukning [g/s]  

Spec. bränsleförbrukning [g/kWh]  

Ampere L1   

Ampere L2  

Ampere L3  

Volt L1  

Volt L2  

Volt L3  

Totalt effektuttag [W]  

Sottal  

Bränslets HI-värde [MJ/Kg]  

Effektiv termisk verkningsgrad [%]  

Rökgasförluster [%]  

Övriga förluster [%]  

Avgastemperatur [˚C]  
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Linnéuniversitetet 

Sjöfartshögskolan   

 

 

 
 

Testets art: Utan utrustning         

Belastning: 10 % 

Verklig belastning: 14,3 % 

 

Tid för test [min] 30 

Pumpreglage [mm] 69,5 

Bränsle innan [Kg] 4,8995 

Bränsle efter [Kg] 4,6035 

Bränsleförbrukning [Kg] 0,296 

Bränsleförbrukning [g/s] 0,1644 

Spec. bränsleförbrukning [g/kWh] 899,22 

Ampere L1  2,85 

Ampere L2 - 

Ampere L3 - 

Volt L1 231 

Volt L2 - 

Volt L3 - 

Totalt effektuttag [W] 658,35 

Sottal 4 

Bränslets HI-värde [MJ/Kg] 43 

Effektiv termisk verkningsgrad [%] 9,31 

Rökgasförluster [%] 22,2 

Övriga förluster [%] 68,49 

Avgastemperatur [˚C] 220 

                                  

Test 1 

10 % 

FT 

[°C] 

CO2 

[%] 

qA 

[%] 

Lamda O2 

[%] 

CO 

[ppm] 

uCO 

[ppm] 

NO 

[ppm] 

NOx 

[ppm] 

AT 

[°C] 

Pump 

[l/h] 

1 81,7 2,45 17,3 5,85 17,65 1216 7622 104 109 9,6 0,60 

2 96,7 2,61 19,5 5,47 17,42 1366 8012 115 121 10,2 0,60 

3 107,3 2,73 21,0 5,24 17,26 1452 8156 120 126 10,0 0,60 

4 114,1 2,78 22,0 5,14 17,19 1496 8247 125 131 10,3 0,60 

5 118,2 2,71 23,3 5,27 17,28 1465 8271 124 130 10,6 0,60 

6 120,9 2,63 24,6 5,44 17,40 1411 8231 122 128 10,9 0,60 

7 121,9 2,65 24,7 5,40 17,37 1390 8040 122 128 10,9 0,60 

8 122,8 2,74 23,9 5,23 17,25 1386 7763 128 134 11,4 0,60 

9 124,5 2,83 23,4 5,05 17,12 1483 8026 129 135 12,0 0,60 

Medel 112,0 2,68 22,2 5,34 17,33 1407 8041 121 127 10,7 0,60 

 

 

 

 

 



Testprotokoll 

 

45 

 

Linnéuniversitetet 

Sjöfartshögskolan   

 

 

 
 

Testets art: Utan utrustning         

Belastning: 25 % 

Verklig belastning: 28,9 % 

 

Tid för test [min] 30 

Pumpreglage [mm] 71 

Bränsle innan [Kg] 4,423 

Bränsle efter [Kg] 4,0520 

Bränsleförbrukning [Kg] 0,371 

Bränsleförbrukning [g/s] 0,2061 

Spec. bränsleförbrukning [g/kWh] 557,42 

Ampere L1  5,75 

Ampere L2 - 

Ampere L3 - 

Volt L1 231,5 

Volt L2 - 

Volt L3 - 

Totalt effektuttag [W] 1331,125 

Sottal 4 

Bränslets HI-värde [MJ/Kg] 43 

Effektiv termisk verkningsgrad [%] 15,02 

Rökgasförluster [%] 21 

Övriga förluster [%] 63,98 

Avgastemperatur [˚C] 250 

                                  

Test 1 

25 % 

FT 

[°C] 

CO2 

[%] 

qA 

[%] 

Lamda O2 

[%] 

CO 

[ppm] 

uCO 

[ppm] 

NO 

[ppm] 

NOx 

[ppm] 

AT 

[°C] 

Pump 

[l/h] 

1 116,2 2,99 20,1 4,92 16,98 787 4113 214 225 16,2 0,60 

2 126,5 3,01 22,0 4,89 16,95 835 4328 221 232 16,0 0,59 

3 133,6 3,37 20,9 4,37 16,46 895 4140 250 263 16,1 0,60 

4 139,6 3,52 21,0 4,19 16,26 929 4116 268 281 16,1 0,60 

5 144,2 3,75 20,5 3,94 15,96 962 4007 292 307 16,2 0,60 

6 147,9 3,81 20,7 3,88 15,88 972 3987 302 317 16,6 0,60 

7 150,6 3,82 21,0 3,87 15,87 963 3943 306 321 16,7 0,60 

8 152,4 3,82 21,3 3,87 15,86 973 3974 304 319 16,8 0,60 

9 153,7 3,79 21,7 3,90 15,91 975 4024 299 314 16,8 0,60 

Medel 140,5 3,54 21,0 4,20 16,24 921 4070 273 287 16,4 0,60 

 

 

 

 

 



Testprotokoll 

 

46 

 

Linnéuniversitetet 

Sjöfartshögskolan   

 

 

 
 

Testets art: Utan utrustning         

Belastning: 50 % 

Verklig belastning: 60,6 % 

 

Tid för test [min] 30 

Pumpreglage [mm] 73 

Bränsle innan [Kg] 4052 

Bränsle efter [Kg] 3,562 

Bränsleförbrukning [Kg] 0,49 

Bränsleförbrukning [g/s] 0,2722 

Spec. bränsleförbrukning [g/kWh] 351,55 

Ampere L1  3,12 

Ampere L2 2,95 

Ampere L3 5,7 

Volt L1 243 

Volt L2 233,9 

Volt L3 235 

Totalt effektuttag [W] 2787,665 

Sottal 6 

Bränslets HI-värde [MJ/Kg] 43 

Effektiv termisk verkningsgrad [%] 23,82 

Rökgasförluster [%] 21,8 

Övriga förluster [%] 45,62 

Avgastemperatur [˚C] 320 

                                  

Test 1 

50 % 

FT 

[°C] 

CO2 

[%] 

qA 

[%] 

Lamda O2 

[%] 

CO 

[ppm] 

uCO 

[ppm] 

NO 

[ppm] 

NOx 

[ppm] 

AT 

[°C] 

Pump 

[l/h] 

1 149,3 3,95 19,8 3,81 15,75 289 1157 467 490 20,2 0,60 

2 162,3 4,32 19,9 3,49 15,26 313 1145 518 544 20,5 0,60 

3 170,2 4,15 21,9 3,63 15,49 308 1173 511 537 20,6 0,60 

4 174,6 4,12 22,7 3,66 15,53 303 1162 505 530 20,3 0,60 

5 177,0 4,10 23,2 3,68 15,56 294 1134 505 530 20,5 0,60 

6 178,6 4,14 23,2 3,65 15,51 287 1098 505 530 20,7 0,60 

7 180,6 4,35 22,3 3,47 15,23 301 1094 532 559 21,2 0,60 

8 183,7 4,74 20,8 3,19 14,71 321 1072 585 614 21,6 0,60 

9 186,3 4,50 22,2 3,36 15,03 311 1094 561 589 21,6 0,60 

Medel 173,6 4,26 21,8 3,55 15,34 303 1125 521 547 20,8 0,60 

 

 

 

 

 



Testprotokoll 

 

47 

 

Linnéuniversitetet 

Sjöfartshögskolan   

 

 

 
 

Testets art: Utan utrustning         

Belastning: 75 % 

Verklig belastning: 75 % 

 

Tid för test [min] 30 

Pumpreglage [mm] 74 

Bränsle innan [Kg] 3,287 

Bränsle efter [Kg] 2,7355 

Bränsleförbrukning [Kg] 0,5515 

Bränsleförbrukning [g/s] 0,3064 

Spec. bränsleförbrukning [g/kWh] 319,49 

Ampere L1  3,24 

Ampere L2 2,92 

Ampere L3 8,43 

Volt L1 249 

Volt L2 232,2 

Volt L3 233,4 

Totalt effektuttag [W] 3452,346 

Sottal 6,5 

Bränslets HI-värde [MJ/Kg] 43 

Effektiv termisk verkningsgrad [%] 26,2 

Rökgasförluster [%] 17,1 

Övriga förluster [%] 56,7 

Avgastemperatur [˚C] 360 

                                  

Test 1 

75 % 

FT 

[°C] 

CO2 

[%] 

qA 

[%] 

Lamda O2 

[%] 

CO 

[ppm] 

uCO 

[ppm] 

NO 

[ppm] 

NOx 

[ppm] 

AT 

[°C] 

Pump 

[l/h] 

1 132,4 5,38 12,6 2,83 13,88 221 653 702 737 20,8 0,60 

2 165,2 6,18 14,2 2,47 12,81 262 672 830 871 21,1 0,60 

3 189,0 6,27 16,2 2,43 12,69 271 686 851 894 22,5 0,60 

4 195,1 6,31 16,7 2,42 12,64 277 695 860 903 22,2 0,61 

5 195,0 6,29 16,5 2,43 12,67 278 701 852 895 23,9 0,60 

6 205,5 6,17 17,9 2,47 12,83 259 665 815 856 24,4 0,60 

7 231,4 6,38 19,9 2,39 12,55 275 683 850 892 22,7 0,60 

8 234,3 6,43 20,0 2,37 12,48 278 686 857 900 22,5 0,60 

9 235,7 6,44 20,1 2,37 12,47 276 680 863 906 23,1 0,60 

Medel 198,2 6,21 17,1 2,46 12,78 266 680 831 873 22,6 0,60 

 

 

 

 

 



Testprotokoll 

 

48 

 

Linnéuniversitetet 

Sjöfartshögskolan   

 

 

 
 

Testets art: Utan utrustning         

Belastning: 100 % 

Verklig belastning: 106,1 % 

 

Tid för test [min] 30 

Pumpreglage [mm] 75,5 

Bränsle innan [Kg] 4,3605 

Bränsle efter [Kg] 3,6465 

Bränsleförbrukning [Kg] 0,714 

Bränsleförbrukning [g/s] 0,3967 

Spec. bränsleförbrukning [g/kWh] 292,56 

Ampere L1  6,08 

Ampere L2 5,81 

Ampere L3 8,49 

Volt L1 244 

Volt L2 238 

Volt L3 237,3 

Totalt effektuttag [W] 4880,977 

Sottal 9 

Bränslets HI-värde [MJ/Kg] 43 

Effektiv termisk verkningsgrad [%] 28,62 

Rökgasförluster [%] 19,5 

Övriga förluster [%] 51,88 

Avgastemperatur [˚C] 475 

                                  

Test 1 

100 % 

FT 

[°C] 

CO2 

[%] 

qA 

[%] 

Lamda O2 

[%] 

CO 

[ppm] 

uCO 

[ppm] 

NO 

[ppm] 

NOx 

[ppm] 

AT 

[°C] 

Pump 

[l/h] 

1 208,2 6,64 17,2 2,30 12,20 355 848 909 954 19,9 0,59 

2 254,6 8,18 17,4 1,88 10,16 455 881 1163 1221 20,4 0,60 

3 280,4 8,60 18,3 1,79 9,59 487 897 1233 1295 22,1 0,59 

4 295,9 8,68 19,2 1,77 9,49 553 1010 1248 1310 22,2 0,61 

5 306,1 8,78 19,6 1,75 9,35 573 1033 1258 1321 22,5 0,60 

6 312,4 8,83 19,9 1,74 9,28 569 1020 1266 1329 22,7 0,62 

7 317,0 8,87 20,2 1,73 9,22 668 1191 1249 1311 21,9 0,60 

8 320,0 8,84 20,5 1,74 9,27 640 1145 1243 1305 21,7 0,60 

9 318,6 7,77 23,2 1,97 10,68 622 1266 1126 1182 22,2 0,59 

Medel 290,4 8,35 19,5 1,85 9,92 547 1032 1188 1248 21,7 0,60 

 

 

 

 

 



Testprotokoll 

 

49 

 

Linnéuniversitetet 

Sjöfartshögskolan   

 

 

 
 

Testets art: Med utrustning         

Belastning: 10 % 

Verklig belastning: 14,33 % 

 

Tid för test [min] 30 

Pumpreglage [mm] 69,5 

Bränsle innan [Kg] 4,2005 

Bränsle efter [Kg] 3,9035 

Bränsleförbrukning [Kg] 0,297 

Bränsleförbrukning [Kg/s] 0,165 

Spec. bränsleförbrukning [Kg/kWh] 900,69 

Ampere L1  2,85 

Ampere L2 - 

Ampere L3 - 

Volt L1 231,4 

Volt L2 - 

Volt L3 - 

Totalt effektuttag [W] 659,49 

Sottal 4 

Bränslets HI-värde [MJ/Kg] 43 

Effektiv termisk verkningsgrad [%] 9,3 

Rökgasförluster [%] 21,8 

Övriga förluster [%] 68,9 

Avgastemperatur [˚C] 220 

                                  

Test 2 

10 % 

FT 

[°C] 

CO2 

[%] 

qA 

[%] 

Lamda O2 

[%] 

CO 

[ppm] 

uCO 

[ppm] 

NO 

[ppm] 

NOx 

[ppm] 

AT 

[°C] 

Pump 

[l/h] 

1 86,3 2,66 16,2 5,39 17,36 1301 7504 116 122 13,3 0,60 

2 103,8 2,76 19,3 5,19 17,22 1416 7865 131 138 13,4 0,60 

3 116,0 2,84 21,2 5,06 17,12 1416 7662 140 147 14,1 0,60 

4 122,5 2,87 22,4 5,01 17,08 1459 7815 141 148 13,7 0,60 

5 126,2 2,92 22,7 4,92 17,01 1465 7710 145 152 14,1 0,60 

6 128,5 2,92 23,1 4,92 17,01 1452 7643 146 153 13,9 0,60 

7 130,0 2,93 23,4 4,91 17,00 1435 7535 149 156 14,1 0,60 

8 131,2 2,92 23,6 4,92 17,01 1444 7602 147 154 14,1 0,58 

9 131,8 2,87 24,2 5,01 17,08 1389 7440 145 152 14,1 0,60 

Medel 119,6 2,85 21,8 5,04 17,10 1420 7642 140 147 13,9 0,60 

 

 

 

 

 



Testprotokoll 

 

50 

 

Linnéuniversitetet 

Sjöfartshögskolan   

 

 

 
 

Testets art: Med utrustning         

Belastning: 25 % 

Verklig belastning: 27,5 

 

Tid för test [min] 30 

Pumpreglage [mm] 70,5 

Bränsle innan [Kg] 5,2370 

Bränsle efter [Kg] 4,8930 

Bränsleförbrukning [Kg] 0,344 

Bränsleförbrukning [g/s] 0,1911 

Spec. bränsleförbrukning [g/kWh] 542,84 

Ampere L1  5,47 

Ampere L2 - 

Ampere L3 - 

Volt L1 231,7 

Volt L2 - 

Volt L3 - 

Totalt effektuttag [W] 1267,399 

Sottal 4 

Bränslets HI-värde [MJ/Kg] 43 

Effektiv termisk verkningsgrad [%] 15,42 

Rökgasförluster [%] 23 

Övriga förluster [%] 61,58 

Avgastemperatur [˚C] 250 

                                  

Test 2 

25 % 

FT 

[°C] 

CO2 

[%] 

qA 

[%] 

Lamda O2 

[%] 

CO 

[ppm] 

uCO 

[ppm] 

NO 

[ppm] 

NOx 

[ppm] 

AT 

[°C] 

Pump 

[l/h] 

1 102,9 3,34 16,0 4,42 16,51 856 4002 249 261 14,0 0,60 

2 122,6 3,46 18,8 4,27 16,35 915 4133 270 284 14,4 0,59 

3 133,6 3,53 20,3 4,18 16,25 938 4148 279 293 14,2 0,61 

4 140,2 3,53 21,4 4,18 16,25 947 4186 282 296 14,2 0,59 

5 144,0 3,54 22,0 4,16 16,23 952 4191 284 298 14,0 0,59 

6 147,1 3,55 22,5 4,16 16,23 938 4130 284 298 14,1 0,60 

7 144,3 2,45 31,7 5,96 17,69 752 4773 211 222 14,3 0,60 

8 143,8 2,52 30,7 5,83 17,61 699 4327 207 217 14,6 0,60 

9 145,9 3,33 23,7 4,43 16,52 816 3823 256 269 14,4 0,59 

Medel 136,1 3,25 23,0 4,62 16,63 868 4190 258 271 14,3 0,60 

 

 

 

 

 



Testprotokoll 

 

51 

 

Linnéuniversitetet 

Sjöfartshögskolan   

 

 

 
 

Testets art: Med utrustning         

Belastning: 50 % 

Verklig belastning: 60,6 % 

 

Tid för test [min] 30 

Pumpreglage [mm] 72,5 

Bränsle innan [Kg] 4,8930 

Bränsle efter [Kg] 4,4230 

Bränsleförbrukning [Kg] 0,47 

Bränsleförbrukning [g/s] 0,2611 

Spec. bränsleförbrukning [g/kWh] 337,29 

Ampere L1  3,12 

Ampere L2 2,94 

Ampere L3 5,69 

Volt L1 242,8 

Volt L2 234,1 

Volt L3 235,7 

Totalt effektuttag [W] 2786,923 

Sottal 4 

Bränslets HI-värde [MJ/Kg] 43 

Effektiv termisk verkningsgrad [%] 24,82 

Rökgasförluster [%] 20,1 

Övriga förluster [%] 55,08 

Avgastemperatur [˚C] 320 

                                  

Test 2 

50 % 

FT 

[°C] 

CO2 

[%] 

qA 

[%] 

Lamda O2 

[%] 

CO 

[ppm] 

uCO 

[ppm] 

NO 

[ppm] 

NOx 

[ppm] 

AT 

[°C] 

Pump 

[l/h] 

1 133,3 4,77 14,9 3,17 14,67 306 1016 594 624 16,6 0,60 

2 161,5 5,15 17,0 2,94 14,17 345 1060 660 693 17,0 0,60 

3 178,1 5,00 19,6 3,03 14,36 343 1086 650 682 16,6 0,60 

4 187,9 5,16 20,1 2,94 14,15 351 1077 664 697 16,9 0,60 

5 193,7 5,20 20,5 2,91 14,10 353 1073 673 707 17,8 0,60 

6 194,5 4,70 22,9 3,22 14,77 311 1049 609 639 17,9 0,60 

7 195,6 4,84 22,3 3,13 14,58 319 1043 624 655 18,0 0,60 

8 196,4 5,02 21,6 3,02 14,34 342 1078 652 685 17,8 0,60 

9 197,0 4,88 22,3 3,10 14,52 322 1045 632 664 17,3 0,60 

Medel 182,0 4,97 20,1 3,05 14,41 333 1059 640 672 17,3 0,60 

 

 

 

 

 



Testprotokoll 

 

52 

 

Linnéuniversitetet 

Sjöfartshögskolan   

 

 

 
 

Testets art: Med utrustning         

Belastning: 75 % 

Verklig belastning: 74,5 % 

 

Tid för test [min] 30 

Pumpreglage [mm] 73,5 

Bränsle innan [Kg] 4,4230 

Bränsle efter [Kg] 3,8795 

Bränsleförbrukning [Kg] 0,5435 

Bränsleförbrukning [g/s] 0,3019 

Spec. bränsleförbrukning [g/kWh] 317,28 

Ampere L1  3,17 

Ampere L2 2,91 

Ampere L3 8,39 

Volt L1 249 

Volt L2 232 

Volt L3 233,8 

Totalt effektuttag [W] 3426,032 

Sottal 6 

Bränslets HI-värde [MJ/Kg] 43 

Effektiv termisk verkningsgrad [%] 26,39 

Rökgasförluster [%] 19,1 

Övriga förluster [%] 54,51 

Avgastemperatur [˚C] 350 

                                  

Test 2 

75 % 

FT 

[°C] 

CO2 

[%] 

qA 

[%] 

Lamda O2 

[%] 

CO 

[ppm] 

uCO 

[ppm] 

NO 

[ppm] 

NOx 

[ppm] 

AT 

[°C] 

Pump 

[l/h] 

1 152,9 5,94 13,7 2,57 13,13 237 633 783 822 19,2 0,60 

2 184,5 6,10 16,5 2,50 12,92 255 662 824 865 19,6 0,60 

3 203,4 6,08 18,4 2,51 12,95 252 657 826 867 19,5 0,60 

4 215,1 6,11 19,5 2,50 12,91 256 664 838 880 19,7 0,60 

5 221,8 6,17 19,9 2,47 12,83 255 655 845 887 19,9 0,60 

6 225,8 6,12 20,5 2,49 12,89 255 661 844 886 19,9 0,60 

7 227,7 5,96 21,2 2,56 13,10 249 662 826 867 19,8 0,60 

8 227,7 6,01 21,0 2,54 13,04 251 663 831 873 20,2 0,61 

9 230,9 6,02 21,2 2,53 13,03 248 654 826 867 20,9 0,60 

Medel 210,0 6,06 19,1 2,52 12,98 251 657 827 868 19,9 0,60 

 

 

 

 

 



Testprotokoll 

 

53 

 

Linnéuniversitetet 

Sjöfartshögskolan   

 

 

 
 

Testets art: Med utrustning         

Belastning: 100 % 

Verklig belastning: 106,3 % 

 

Tid för test [min] 30 

Pumpreglage [mm] 75,5 

Bränsle innan [Kg] 3,8795 

Bränsle efter [Kg] 3,1625 

Bränsleförbrukning [Kg] 0,717 

Bränsleförbrukning [g/s] 0,3983 

Spec. bränsleförbrukning [g/kWh] 293,35 

Ampere L1  6,07 

Ampere L2 5,8 

Ampere L3 8,53 

Volt L1 244,5 

Volt L2 238,1 

Volt L3 237,2 

Totalt effektuttag [W] 4888,411 

Sottal 9 

Bränslets HI-värde [MJ/Kg] 43 

Effektiv termisk verkningsgrad [%] 28,54 

Rökgasförluster [%] 18,5 

Övriga förluster [%] 52,96 

Avgastemperatur [˚C] 470 

                                  

Test 2 

100 % 

FT 

[°C] 

CO2 

[%] 

qA 

[%] 

Lamda O2 

[%] 

CO 

[ppm] 

uCO 

[ppm] 

NO 

[ppm] 

NOx 

[ppm] 

AT 

[°C] 

Pump 

[l/h] 

1 213,7 8,49 13,5 1,81 9,74 497 927 1151 1209 24,4 0,60 

2 255,0 8,58 16,3 1,79 9,62 510 941 1197 1257 24,5 0,60 

3 280,3 8,59 18,1 1,79 9,61 503 927 1203 1263 24,2 0,60 

4 294,2 8,60 19,1 1,79 9,60 483 889 1204 1264 24,5 0,60 

5 303,7 8,66 19,7 1,77 9,51 521 953 1199 1259 23,4 0,60 

6 307,8 8,69 19,8 1,77 9,48 522 951 1205 1265 24,6 0,61 

7 309,3 8,71 19,9 1,76 9,44 554 1006 1203 1263 24,3 0,61 

8 311,6 8,68 20,1 1,77 9,49 563 1027 1187 1246 24,4 0,60 

9 313,6 8,71 20,2 1,77 9,45 567 1030 1193 1253 24,9 0,60 

Medel 287,7 8,63 18,5 1,78 9,55 524 961 1194 1253 24,4 0,60 

 

 

 

 

 



Testprotokoll 

 

54 

 

Linnéuniversitetet 

Sjöfartshögskolan   

 

 

 
 

Testets art: Med utrustning och avjoniserat bränsle        

Belastning: 10 % 

Verklig belastning: 14,2 % 

Tid för test [min] 30 

Pumpreglage [mm] 70 

Bränsle innan [Kg] 5,3270 

Bränsle efter [Kg] 5,0205 

Bränsleförbrukning [Kg] 0,3065 

Bränsleförbrukning [g/s] 0,1703 

Spec. bränsleförbrukning [g/kWh] 937,29 

Ampere L1  2,83 

Ampere L2 - 

Ampere L3 - 

Volt L1 231,1 

Volt L2 - 

Volt L3 - 

Totalt effektuttag [W] 654,013 

Sottal 3,5 

Bränslets HI-värde [MJ/Kg] 43 

Effektiv termisk verkningsgrad [%] 8,93 

Rökgasförluster [%] 21,7 

Övriga förluster [%] 69,37 

Avgastemperatur [˚C] 220 

                                  

Test 3 

10 % 

FT 

[°C] 

CO2 

[%] 

qA 

[%] 

Lamda O2 

[%] 

CO 

[ppm] 

uCO 

[ppm] 

NO 

[ppm] 

NOx 

[ppm] 

AT 

[°C] 

Pump 

[l/h] 

1 85,7 2,76 16,4 5,21 17,23 1321 7359 109 114 8,9 0,60 

2 104,6 2,94 19,2 4,89 16,98 1417 7402 124 130 9,0 0,60 

3 115,4 2,97 21,1 4,84 16,94 1448 7491 128 134 9,1 0,60 

4 122,4 3,00 22,2 4,79 16,90 1462 7491 131 138 9,5 0,60 

5 126,9 3,04 22,7 4,74 16,85 1459 7384 134 141 10,1 0,60 

6 129,6 3,06 23,1 4,71 16,83 1448 7290 134 141 10,3 0,60 

7 131,0 3,02 23,5 4,77 16,88 1444 7358 133 140 10,9 0,60 

8 130,9 3,02 23,4 4,77 16,88 1424 7257 134 141 11,5 0,60 

9 131,9 3,03 23,4 4,76 16,87 1417 7205 135 142 11,8 0,60 

Medel 119,8 2,98 21,7 4,83 16,93 1427 7360 129 136 10,1 0,60 

 

 

 

 

 



Testprotokoll 

 

55 

 

Linnéuniversitetet 

Sjöfartshögskolan   

 

 

 
 

Testets art: Med utrustning och avjoniserat bränsle        

Belastning: 25 % 

Verklig belastning: 27,6 % 

Tid för test [min] 30 

Pumpreglage [mm] 71 

Bränsle innan [Kg] 5,0205 

Bränsle efter [Kg] 4,6630 

Bränsleförbrukning [Kg] 0,3575 

Bränsleförbrukning [g/s] 0,1986 

Spec. bränsleförbrukning [g/kWh] 562,88 

Ampere L1  5,48 

Ampere L2 - 

Ampere L3 - 

Volt L1 231,8 

Volt L2 - 

Volt L3 - 

Totalt effektuttag [W] 1270,264 

Sottal 4 

Bränslets HI-värde [MJ/Kg] 43 

Effektiv termisk verkningsgrad [%] 14,87 

Rökgasförluster [%] 22,7 

Övriga förluster [%] 62,43 

Avgastemperatur [˚C] 250 

                                  

Test 3 

25 % 

FT 

[°C] 

CO2 

[%] 

qA 

[%] 

Lamda O2 

[%] 

CO 

[ppm] 

uCO 

[ppm] 

NO 

[ppm] 

NOx 

[ppm] 

AT 

[°C] 

Pump 

[l/h] 

1 86,0 3,35 12,8 4,40 16,49 886 4125 250 263 14,3 0,60 

2 110,2 3,42 16,8 4,31 16,40 939 4286 266 279 14,1 0,60 

3 125,6 2,94 22,6 4,99 17,04 866 4590 236 248 14,8 0,60 

4 133,7 3,18 22,4 4,61 16,71 903 4420 249 261 14,6 0,60 

5 137,6 3,15 23,3 4,67 16,76 877 4346 249 261 14,9 0,60 

6 135,7 2,63 27,5 5,56 17,45 766 4529 215 226 14,8 0,60 

7 137,2 2,80 26,1 5,24 17,23 788 4392 223 234 15,3 0,60 

8 139,0 2,89 25,6 5,09 17,11 786 4244 227 238 15,3 0,60 

9 141,0 2,76 27,2 5,31 17,28 787 4444 220 231 15,4 0,60 

Medel 127,3 3,01 22,7 4,91 16,94 844 4375 237 249 14,8 0,60 
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Linnéuniversitetet 

Sjöfartshögskolan   

 

 

 
 

Testets art: Med utrustning och avjoniserat bränsle        

Belastning: 50 % 

Verklig belastning: 60,5 % 

Tid för test [min] 30 

Pumpreglage [mm] 72.5 

Bränsle innan [Kg] 4,6630 

Bränsle efter [Kg] 4,1925 

Bränsleförbrukning [Kg] 0,4705 

Bränsleförbrukning [g/s] 0,2614 

Spec. bränsleförbrukning [g/kWh] 337,81 

Ampere L1  3,12 

Ampere L2 2,95 

Ampere L3 5,68 

Volt L1 243,1 

Volt L2 234,1 

Volt L3 235,3 

Totalt effektuttag [W] 2785,571 

Sottal 4 

Bränslets HI-värde [MJ/Kg] 43 

Effektiv termisk verkningsgrad [%] 24,78 

Rökgasförluster [%] 19,5 

Övriga förluster [%] 55,72 

Avgastemperatur [˚C] 320 

                                  

Test 3 

50 % 

FT 

[°C] 

CO2 

[%] 

qA 

[%] 

Lamda O2 

[%] 

CO 

[ppm] 

uCO 

[ppm] 

NO 

[ppm] 

NOx 

[ppm] 

AT 

[°C] 

Pump 

[l/h] 

1 113,0 4,93 11,6 3,07 14,46 321 1032 624 655 19,1 0,60 

2 144,9 5,06 15,1 3,00 14,29 337 1056 654 687 19,1 0,60 

3 164,4 4,23 20,7 3,57 15,39 298 1117 567 595 20,1 0,60 

4 175,4 4,05 23,4 3,72 15,62 292 1142 551 579 19,3 0,60 

5 185,3 5,03 20,0 3,01 14,33 323 1018 648 680 19,9 0,60 

6 192,0 5,12 20,5 2,96 14,20 342 1055 668 701 19,3 0,60 

7 196,4 5,03 21,2 3,01 14,32 338 1062 664 697 20,5 0,60 

8 197,3 5,06 21,3 3,00 14,29 338 1057 661 694 20,3 0,60 

9 201,5 5,15 21,4 2,94 14,16 343 1053 675 709 20,3 0,60 

Medel 174,5 4,85 19,5 3,14 14,56 326 1066 635 666 19,8 0,60 
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Linnéuniversitetet 

Sjöfartshögskolan   

 

 

 
 

Testets art: Med utrustning och avjoniserat bränsle        

Belastning: 75 % 

Verklig belastning: 74,5 % 

Tid för test [min] 30 

Pumpreglage [mm] 73,5 

Bränsle innan [Kg] 4,1925 

Bränsle efter [Kg] 3,6515 

Bränsleförbrukning [Kg] 0,541 

Bränsleförbrukning [g/s] 0,3006 

Spec. bränsleförbrukning [g/kWh] 315,82 

Ampere L1  3,18 

Ampere L2 2,89 

Ampere L3 8,4 

Volt L1 249 

Volt L2 232,8 

Volt L3 233,5 

Totalt effektuttag [W] 3426,012 

Sottal 5,5 

Bränslets HI-värde [MJ/Kg] 43 

Effektiv termisk verkningsgrad [%] 26,51 

Rökgasförluster [%] 19 

Övriga förluster [%] 54,49 

Avgastemperatur [˚C] 350 

                                  

Test 3 

75 % 

FT 

[°C] 

CO2 

[%] 

qA 

[%] 

Lamda O2 

[%] 

CO 

[ppm] 

uCO 

[ppm] 

NO 

[ppm] 

NOx 

[ppm] 

AT 

[°C] 

Pump 

[l/h] 

1 141,8 5,80 12,4 2,63 13,32 240 656 784 823 23,2 0,60 

2 179,5 5,79 16,5 2,63 13,33 231 631 785 824 22,6 0,60 

3 199,8 6,02 17,9 2,53 13,02 251 659 828 869 22,8 0,60 

4 213,4 6,06 19,1 2,52 12,97 250 655 832 874 23,2 0,60 

5 222,4 6,07 20,0 2,51 12,96 251 656 833 875 23,4 0,60 

6 227,9 6,01 20,7 2,54 13,04 250 659 838 880 23,9 0,60 

7 231,5 6,02 20,9 2,53 13,03 247 651 827 868 24,3 0,60 

8 233,1 5,78 22,0 2,64 13,35 243 666 806 846 24,3 0,60 

9 234,0 5,93 21,5 2,57 13,15 239 639 811 852 24,5 0,60 

Medel 209,2 5,94 19,0 2,57 13,13 245 652 816 857 23,6 0,60 
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Linnéuniversitetet 

Sjöfartshögskolan   

 

 

 
 

Testets art: Med utrustning och avjoniserat bränsle        

Belastning: 100 % 

Verklig belastning: 106,7 % 

Tid för test [min] 30 

Pumpreglage [mm] 75 

Bränsle innan [Kg] 3,6515 

Bränsle efter [Kg] 2,9485 

Bränsleförbrukning [Kg] 0,703 

Bränsleförbrukning [g/s] 0,3906 

Spec. bränsleförbrukning [g/kWh] 286,27 

Ampere L1  6,1 

Ampere L2 5,83 

Ampere L3 8,6 

Volt L1 244 

Volt L2 237,7 

Volt L3 236,9 

Totalt effektuttag [W] 4911,531 

Sottal 9 

Bränslets HI-värde [MJ/Kg] 43 

Effektiv termisk verkningsgrad [%] 29,25 

Rökgasförluster [%] 18,9 

Övriga förluster [%] 51,85 

Avgastemperatur [˚C] 470 

                                  

Test 3 

100 % 

FT 

[°C] 

CO2 

[%] 

qA 

[%] 

Lamda O2 

[%] 

CO 

[ppm] 

uCO 

[ppm] 

NO 

[ppm] 

NOx 

[ppm] 

AT 

[°C] 

Pump 

[l/h] 

1 210,3 8,21 13,6 1,87 10,11 496 956 1109 1164 26,7 0,60 

2 256,0 8,35 16,7 1,84 9,92 546 1034 1138 1195 27,0 0,60 

3 282,0 8,43 18,3 1,82 9,81 543 1020 1162 1220 27,9 0,60 

4 297,1 8,49 19,3 1,81 9,74 562 1047 1161 1219 27,8 0,59 

5 306,6 8,46 20,0 1,81 9,77 600 1122 1151 1209 27,5 0,60 

6 313,1 8,51 20,2 1,80 9,71 599 1114 1160 1218 29,6 0,60 

7 315,7 8,50 20,4 1,81 9,72 581 1083 1163 1221 29,5 0,60 

8 317,7 8,52 20,7 1,80 9,69 599 1112 1165 1223 27,3 0,60 

9 318,3 8,53 20,8 1,80 9,68 620 1151 1166 1224 26,5 0,59 

Medel 290,8 8,44 18,9 1,82 9,79 572 1071 1153 1210 27,8 0,60 
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Installation av magnetiseringsutrustning  

på en dieselgenerator 
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Installation av magnetiseringsutrustning  

på en dieselgenerator 

Bilaga C 
Produktblad 
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