
 
 

 
 

Oskari Koponen 

DIESELMOOTTORIN TYPENOKSIDI-
PÄÄSTÖJEN HALLINTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 
Kandidaatintyö 
Joulukuu 2020 



SISÄLLYSLUETTELO 

1. JOHDANTO .......................................................................................................... 1 

2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA TAUSTAA ............................................................................ 2 

2.1 Työkoneet ............................................................................................ 3 

2.2 Ajoneuvot ............................................................................................. 5 

3. TYPENOKSIDIEN MUODOSTUMINEN ................................................................ 6 

3.1 Kemiallinen prosessi ............................................................................ 6 

3.2 Typenoksidien muodostumiseen vaikuttavat tekijät .............................. 7 

4. PÄÄSTÖJEN HALLINTA ....................................................................................... 8 

4.1 Moottorin sisäiset keinot ....................................................................... 8 

4.1.1 Moottorin toimintatila ..................................................................... 8 
4.1.2 Ahtopaineen ja puhtaan ilman määrä ............................................ 9 
4.1.3 EGR pakokaasujen takaisinkierrätys ............................................. 9 

4.2 Pakokaasujen jälkikäsittelylaitteet ...................................................... 11 

4.2.1 SCR ............................................................................................ 12 
4.2.2 Pelkistysneste AdBlue ................................................................ 14 
4.2.3 NSC ............................................................................................ 15 

5. JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖKOHTEITA .............................................................. 17 

5.1 Wille 465 ............................................................................................ 17 

5.2 Wille 665 ............................................................................................ 19 

6. YHTEENVETO .................................................................................................... 21 

LÄHTEET ............................................................................................................... 22 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TIIVISTELMÄ 

Oskari Koponen: Dieselmoottorin typenoksidipäästöjen hallinta 
Kandidaatintyö 
Tampereen yliopisto 
Kone- ja tuotantotekniikka 
Joulukuu 2020 
 

Dieselmoottoreita käytetään yleisesti ajoneuvojen ja työkoneiden voimanlähteenä. Vaikka uu-
sia käyttövoimaratkaisuja kehitetään jatkuvasti, tulee dieselmoottori olemaan käytössä vielä pit-
kään. Tämän mahdollistaa dieselmoottorin suuri tehotiheys ja muihin ratkaisuihin verrattuna pa-
rempi toimintasäde. Polttomoottorien ongelmana on kuitenkin niiden tuottamat lähipäästöt. Pääs-
töjen merkitys on voimakas etenkin kaupunkialueilla työskennellessä, mikä havaitaan tarkastel-
lessa päästöjen muodostumisen jakautumista käyttöalueittain.  Etenkin typenoksidipäästöjen hal-
lintaan on käytössä toimivia ratkaisuja, jotka ovat jo vähentäneet esimerkiksi tieliikenteen pääs-
töjä Suomessa tehokkaasti. 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia dieselmoottorin typenoksidipäästöjen hallintaa 
kirjallisuuskatsauksen ja käytännön esimerkkien avulla. Työssä tarkastellaan lainsäädäntöä, joka 
ohjaa ja säätelee ajoneuvojen ja työkoneiden kaasu sekä hiukkaspäästöjä. Tarkastelu kohdistuu 
typenoksidipäästöihin ja muita päästölajeja ei työssä käsitellä. Lisäksi perehdytään typenoksidien 
muodostumiseen nopeakäyntisessä dieselmoottorissa ja muodostumiseen vaikuttaviin paramet-
reihin. Seuraavaksi työssä esitellään yleisimpien käytössä olevien päästövähennysratkaisujen 
toimintaperiaate. Käsittely jaetaan moottorin sisäisiin keinoihin ja pakokaasun jälkikäsittelylaittei-
siin. Laitteistojen toimintaperiaatetta havainnollistetaan kuvien ja selitysten avulla. Viimeisenä 
työssä esitellään kahden taajamatraktorin moottorin typenoksidipäästöjen hallintalaitteet ja ver-
taillaan niiden eroavaisuuksia. 

Työn tuloksena on selkeä tietopaketti dieselmoottorin typenoksidipäästöjen hallinnasta. 
Työssä havaitaan, että on monia keinoja hallita typenoksidipäästöjä ja niitä hyödynnetään kau-
pallisissa tuotteissa. Käytännön sovelluksia tarkastelemalla havaitaan, että lainsäädännön avulla 
työkonevalmistajia voidaan ohjata tuottamaan vähäpäästöisiä koneita. Toisaalta kaikkia ratkai-
suja ei ole hyödynnetty vielä kokonaan, joten päästöjä voidaan entisestään vähentää. Työssä 
havaitaan kuitenkin, että päästöjenhallintalaitteiden sijoittaminen kompakteihin koneisiin ei ole 
aina ongelmatonta. 

 
 
Avainsanat: Dieselmoottori, typenoksidi, päästö, työkoneet 
 
 
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla.  



LYHENTEET JA MERKINNÄT 

 

DOC   Diesel Oxidation Catalyst 

EGR   Exhaust Gas Recirculation 

HC   Hydrocarbons 

NSC   Nox   Storage Catalyst 

SCR    Selective Catalytic Reduction 
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1. JOHDANTO 

Dieselmoottori tulee olemaan tärkeä voimanlähde myös tulevaisuudessa, vaikka uusia 

käyttövoimia ja akkuteknologiaa kehitetään jatkuvasti. Lisäksi biopolttoaineiden kehitys 

mahdollistaa dieselmoottorin hyödyntämisen myös tulevaisuudessa. Työ on muodoltaan 

kirjallisuuskatsaus. Laitteistojen toiminnan ja sijoittelun selventämiseksi, työssä käyte-

tään kirjoittajan ottamia kuvia. Lisäksi oleellisia arvoja ja tietoja esitetään taulukoituina 

tai kuvaajien avulla. 

Työn tarkoituksena on tuottaa selkeä, helppolukuinen ja kompakti tietopaketti diesel-

moottorin typenoksidipäästöjen hallinnasta. Tarkoituksena on esitellä teknologian kei-

noja, joiden avulla voidaan täyttää kiristyvien päästömääräysten vaatimukset. Työssä ei 

käsitellä muita päästölajeja, kuten hiukkaspäästöjä. Tarkastelun ulkopuolelle jätetään 

myös päästöjen vaikutukset ympäristöön. Myöskään vaihtoehtoisten polttoaineiden 

mahdollisia vaikutuksia typenoksidipäästöihin ei käsitellä työssä. Työssä keskitytään ajo-

neuvoissa ja työkoneissa käytettäviin nopeakäyntisiin dieselmoottoreihin. Tietopaketti on 

tarkoitettu lukijalle, joka on jo hieman perehtynyt dieselmoottorin toimintaperiaatteisiin ja 

tarvitsee lisää tieteellistä tietoa typenoksidipäästöistä.  

Työn tarkoitus on edetä loogisesti järjestelmille asetettujen vaatimusten esittelystä, teo-

rian kautta, käytännön toteutusten esittelyyn. Luvussa 2 esitellään työkoneita ja ajoneu-

voja koskevat päästömääräykset, jotka ovat voimassa Euroopan alueella. Lisäksi käsi-

tellään olennaisia järjestelmien toiminnalle asetettuja vaatimuksia, mitkä ovat tärkeitä lu-

kijalle. Seuraavaksi luvussa 3 kerrotaan, miten typenoksipäästöt syntyvät nykyaikai-

sessa dieselmoottorissa ja mitkä parametrit vaikuttavat päästöjen syntyyn. Parametrei-

hin voidaan vaikuttaa seuraavassa luvussa mainittavin keinoin. 

Luvussa 4 perehdytään typenoksidipäästöjen hallintaan. Käsittely jaetaan moottorin si-

säisiin keinoihin ja pakokaasun jälkikäsittelylaitteisiin. Luvussa 5 esitellään kahden eri 

teholuokan taajamatraktorin moottorin päästöhallintalaitteet. Lisäksi vertaillaan eri teknii-

koiden toimivuutta, tilantarvetta ja käyttäjäystävällisyyttä. Lopuksi yhteenvedossa kerra-

taan lyhyesti työn pääkohdat. 
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2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA TAUSTAA 

VTT:n tutkimuksen mukaan Suomen typenoksidipäästöistä noin 48 prosenttia muodos-

tuu tieliikenteessä. Kaupungeissa työskentelevät työkoneet ovat myös merkittävä lähi-

päästöjen lähde.  (VTT 2018)  Tämän vuoksi näiden koneiden ja ajoneuvojen päästöjä 

pyritään monissa maissa rajoittamaan lainsäädännön keinoin. Kuten kuvasta 1 nähdään, 

liikenteen typenoksidipäästöt ovat laskeneet Suomessa vuodesta 1990 alkaen merkittä-

västi.  

 

Kuva 1. VTT:n tilasto ja ennuste Suomen tieliikenteen typenoksidipäästöjen kehi-
tyksestä (VTT 2018). 

Typenoksidipäästöjä syntyy kaikissa moottoreissa, joissa tehontuotto perustuu palamis-

prosessiin (Kleimola & Pohjanpalo 1981). Dieselmoottoreita käytetään yleisesti työko-

neiden voimanlähteenä, joten typenoksidipäästöjä syntyy siellä, missä koneita käyte-

tään. Seuraavassa kuvassa esitellään eri työkoneiden typenoksidipäästöjen keskimää-

räisiä arvoja Suomessa vuonna 2016. 
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Kuva 2. Työkoneiden keskimäärinen päästö g/kWh tehonkäyttöä kohden Suo-
messa vuonna 2016. Mukailtu lähteestä (VTT 2017). 

Kuvasta 2 nähdään, että typenoksidipäästöjen määrä keskimäärin vaihtelee konetyyp-

pien välillä. Vaihtelu voi johtua esimerkiksi koneiden erilaisesta käyttötavasta ja ikäja-

kaumasta. Päästöjä pyritään rajoittamaan moottori ja työkonevalmistajia ohjaavilla sää-

döksillä. Säädökset ovat yleensä aluekohtaisia ja niiden sisältö voi vaihdella. Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa työkoneiden päästöjä säädellään Tier-luokituksella, jota ei käsitellä tar-

kemmin tässä työssä. 

2.1 Työkoneet 

Työkoneissa käytettävien moottorien päästöjä säännellään Stage-luokituksen avulla. 

Työkonemoottorilla tarkoitetaan moottoria, joka on asennettu koneeseen, jota ei käytetä 

pääasiallisesti tieliikenteessä.  Päästörajat Euroopassa on säädetty Euroopan parlamen-

tin ja neuvoston asetuksessa (EU)2016/1628. Asetuksessa säädetään liikkuvien työko-

neiden polttomoottorien kaasu ja hiukkaspäästöjen raja-arvot ja tyyppihyväksyntään liit-

tyvät vaatimukset. Asetuksen mukaan, moottorin valmistaja vastaa moottorin ja sen apu-

järjestelmien vastaavan asetuksessa annettuja ehtoja. Lisäksi asetus velvoittaa työko-

nevalmistajaa asentamaan ja käyttämään moottoria koneissa niin, että päästöhallinta-

laitteet toimivat suunnitellulla tavalla. (Euroopan neuvoston asetus 2016/1628) Edellinen 

vastuunjako on tärkeä, koska monet työkonevalmistajat käyttävät toisen yrityksen val-
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mistamia moottoreita ja niiden päästöhallintakomponentteja. Esimerkiksi Vilakoneen val-

mistamissa Wille taajamatraktoreissa käytetään Kohlerin valmistamia moottoreita (Vila-

kone Oy 2019).  

Typenoksidien päästörajat Stage 4 luokassa riippuvat moottorin nimellistehosta. Seuraa-

vassa taulukossa 1 esitellään Päästörajat moottorien teholuokittain. 

Taulukko 1. Työkonemoottorien päästörajat stage 4 vaiheessa g/kWh. Mukailtu lähteestä (Euroopan 
neuvoston asetus 2016/1628). 

Teho-

alue 

 𝒌𝑾 

 

0<P<8 

 

8≤P>19 

 

19≤P>37 

 

37≤P<56 

 

56≤P<130 

 

130≤P≤560 

 

P>560 

Ty-

penok-

sidit 

(𝑵𝑶𝒙 ) 

𝒈

/𝒌𝑾𝒉 

 

(𝐻𝐶)

+ (𝑁𝑂𝑥 )

≤ 7,5 

 

(𝐻𝐶)

+ (𝑁𝑂𝑥 )

≤ 7,5 

 

 

(𝐻𝐶)

+ (𝑁𝑂𝑥 )

≤ 4,7 

 

(𝐻𝐶)

+ (𝑁𝑂𝑥 )

≤ 4,7 

 

0,40 

 

0,40 

 

3,50 

Hiilive-

dyt 

(𝑯𝑪) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,19 

 

0,19 

 

0,19 

 

Taulukosta 1 nähdään, että moottorin teholuokka vaikuttaa merkittävästi typenoksidi-

päästöjen sallittuun arvoon. Alle 19 kW tehoisten dieselmoottoreiden sallittu typenoksi-

dien ja hiilivetyjen yhteenlaskettu päästöraja on 7,5 𝑔/𝑘𝑊ℎ. Seuraavaan teholuokkaan 

130 kW asti vastaava arvo on 4,7 𝑔/𝑘𝑊ℎ. Tätä teholuokkaa suurempien moottoreiden 

typenoksidipäästöille on oma suurin sallittu arvo, joka nähdään taulukosta 1 teholuokan 

alapuolelta. Erilaiset päästörajat vaikuttavat moottoreilta vaadittaviin ominaisuuksiin. 

Päästörajoituksien täyttämiseksi kehitettyjä keinoja esitellään luvussa 4. Lisäksi erilais-

ten päästörajojen käytännön vaikutuksiin työkoneissa perehdytään luvussa 5. 

Ennen lievempien päästömääräysten piiriin kuuluivat generaattoreissa ja varavoimako-

neissa käytetyt moottorit. Stage 4 vaiheessa alle 560 kW tehoiset moottorit luetaan sa-

man kategoriaan, kuin edellä esitellyt työkonemoottorit. (STT 2020) Asetus koskee moot-

toreita, jotka on tuotu markkinoille 1. tammikuuta 2019 jälkeen (Euroopan neuvoston 
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asetus 2016). Kiristyneet päästövaatimukset varavoimakoneissa vaativat monimutkai-

sempien päästöhallinta laitteiden käyttöä. Yli 560 kW tehoisien generaattorimoottorien 

päästörajat esitellään taulukossa 2. 

Taulukko 2. Yli 560 kW Generaattorimoottorien päästörajat. Mukailtu lähteestä (Euroopan neuvoston 
asetus 2016). 

 
Tehoalue kW 

 

P>560 

Typenoksidit (𝑁𝑂𝑥 ) 

𝑔/𝑘𝑊ℎ 

 

6,4 

 

Taulukon 1 ja 2 arvoja vertailemalla havaitaan, että generaattorikäytössä yli 560 kW te-

hoisen moottorin typenoksidipäästöjen sallittu arvo 6,4 𝑔/𝑘𝑊ℎ on melkein kaksinkertai-

nen työkonemoottoriin verraten.  

2.2 Ajoneuvot 

Ajoneuvoissa käytettävien dieselmoottoreiden päästörajat Euroopan unionin alueella on 

säädetty Euroopan neuvoston asetuksessa 715/2007. Ajoneuvojen päästöluokkia Eu-

roopassa kutsutaan Euro luokiksi ja uusin ja tiukin niistä on Euro 6 luokka. (Euroopan 

neuvoston asetus 2007) Alla olevassa taulukossa 3 on esitelty typenoksidien päästörajat 

ajoneuvoluokittain henkilö, paketti ja kuorma-autoille. 

Taulukko 3. Euro 6 Päästörajat typenoksideille ajoneuvoluokittain. Mukailtu lähteestä (Euroopan neu-
voston asetus 2007) 

 

Ajoneuvoluokka  

Typenoksidipäästöjen suurin arvo (𝑁𝑂𝑥 ) 

mg/km 

M Henkilöauto 80 

N1 Pakettiauto 80–125 

N2 Kevytkuorma-auto 125 

 

Taulukosta 3 havaitaan, että ajoneuvoilla päästörajat on määritelty milligrammaa kilo-

metriä kohden. Päästöraja Euro 6 luokassa on alhaisin henkilöautolle ja kasvaa siitä ajo-

neuvon massan kasvaessa.  
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3. TYPENOKSIDIEN MUODOSTUMINEN 

Typpi ja happi reagoivat palotilassa muodostaen typenoksideja. Muodostuminen on voi-

makkainta, kun polttoaineen palamisesta jää runsaasti happea palotilaan ja paikalliset 

lämpötilat ovat korkeita palotilassa. Palotilassa muodostuu pääasiassa typpidioksidia 

𝑁𝑂. Typpioksidi voi edelleen hapettua pakoputkistossa ja muodostaa typpidioksidia 𝑁𝑂2. 

(Kleimola & Pohjanpalo 1981) VTT:n tutkimuksen mukaan tieliikenteessä typenoksidi-

päästöjä syntyy eniten ajettaessa suurella nopeudella ja kiihdyttäessä. Typenoksidipääs-

töt koostuvat pääosin typpimonoksidista. Typpimonoksidit hapettuvat edelleen muiksi 

typpiyhdisteiksi pakoputkistossa ja ilmassa. (VTT 2018) 

3.1 Kemiallinen prosessi 

Taskisen (2015) mukaan suurin osa typpioksideista muodostuu olosuhteissa, joissa läm-

pötila on korkea ja polttoainetta vähän. Tällöin typen reaktio ilman hapen kanssa on to-

dennäköisin. Reaktio voi tapahtua kahdella eri tavalla, riippuen olosuhteista. Reaktiossa 

(1)  

𝑁2 + 𝑂 ↔ 𝑁 + 𝑁𝑂 (1) 

Kaksiatominen typpikaasu reagoi hapen kanssa, muodostaen typpeä ja typpidioksidia. 

Toinen vaihtoehto reaktiolle on reaktion 2 mukainen  

𝑁 + 𝑂2 ↔ 𝑁𝑂 + 𝑂 (2) 

Missä yksiatominen typpi reagoi kaksiatomisen hapen kanssa, muodostaen typpioksidia 

ja happea. Nämä reaktiot muodostavat nopeakäyntisessä dieselmoottorissa suurimman 

osan typenoksidipäästöistä. (Taskinen 2005; Heywood 1988) 
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3.2 Typenoksidien muodostumiseen vaikuttavat tekijät 

 

Typenoksidien muodostumiseen palotapahtumassa vaikuttavat palotilan lämpötila, läm-

pötilajakauma, palotilassa vallitseva paine ja läsnä olevien kaasujen massasuhteet. Ku-

ten edellisessä luvussa todettiin, raeaktio vaatii tapahtuakseen happea ja typpeä. Kemi-

allisen reaktion voimakkuuteen vaikuttaa yleensä myös lämpötila. 

Palolämpötila kuvaa hetkellistä ja paikallista lämpötilan arvoa sylinterissä palotapahtu-

man aikana. Typenoksideja muodostuu palolämpötilan ollessa riittävän suuri, joten kor-

kea palolämpötila lisää typenoksidien muodostumista. Koska palotapahtuma ei ole ta-

sainen, esiintyy palotilassa paikallisia korkeita lämpötiloja. (Reif 2014) Palolämpötilan 

suurimpien arvojen madaltaminen on tehokas keino vähentää typenoksidipäästöjä. Pa-

lotapahtuman lämpötilan alentamisen keinoja esitellään alaluvussa 4.1 Moottorin sisäi-

set keinot.  

Typenoksidien muodostumiseen vaikuttaa myös paine ja sitä kautta kaasun tiheys. Sy-

linterissä paine on suurimmillaan männän ollessa vielä lähellä yläkuolokohtaa hetkellä, 

jolloin polttoainesumu syttyy (Kleimola & Pohjanpalo 1981). Tällöin typenoksidien muo-

dostumiselle on otolliset olosuhteet. Palotilan suurinta painehuippua pyritäänkin madal-

tamaan seuraavassa luvussa käsiteltävillä keinoilla.  
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4. PÄÄSTÖJEN HALLINTA  

Kuten luvussa 2 havaittiin, moottorien pakokaasupäästöjä rajoitetaan lainsäädännön 

avulla. Rajoituksien täyttämiseksi kehitettyjä menetelmiä esitellään tässä luvussa. Käsit-

tely on jaettu moottorin sisäisiin ja ulkoisiin keinoihin.  

 

4.1 Moottorin sisäiset keinot 

Moottorin sisäisillä keinoilla voidaan vaikuttaa typenoksidipäästöjen syntymiseen. Seu-

raavissa luvuissa esitellään moottorin ohjauksen ja pakokaasujen takaisinkierrätyksen 

vaikutusta typenoksidipäästöihin.  Kiristyvien päästönormien vuoksi vaaditaan myös 

muita keinoja. Käytännön toteutuksia ja yhdistettyjä järjestelmiä esitellään luvussa 5. 

 

4.1.1 Moottorin toimintatila 
Moottorin pyörimisnopeus vaikuttaa moottorin hyötysuhteeseen. Suuremmalla pyörimis-

nopeudella moottorin kitkahäviöt ovat suuremmat ja apulaitteiden ottoteho on suurempi. 

Esimerkiksi jäähdytyspuhaltimen ottoteho nousee kierrosnopeuden mukaan. Koska suu-

remmilla pyörimisnopeuksilla häviöt ovat suuremmat, tarvitaan saman ulostulotehon 

tuottamiseksi enemmän polttoainetta ja ilmaa. Typenoksidipäästöjen muodostumiseen 

pyörimisnopeus vaikuttaa kahdella toisiaan kumoavalla tavalla. Suuremmalla pyörimis-

nopeudella typenoksidien muodostumiselle on vähemmän aikaa, jolloin niitä muodostuu 

suhteellisesti vähemmän. Toisaalta palotapahtuman kaasunvaihto on tehokkaampaa 

suuremmilla kierrosnopeuksilla, jolloin palotapahtumassa on vähemmän läsnä jään-

nöskaasuja. Tämä nostaa palolämpötilaa, jolloin typenoksideja muodostuu enemmän. 

(Reif 2014)  

Moottorin kuormitus ja moottorin tuottama momentti vaikuttavat typenoksidien syntyyn. 

Koska palolämpötila sylinterissä nousee momentin kasvaessa, typen ja hapen välinen 

reaktio tapahtuu helpommin. (Reif 2014) Moottorin pyörimisnopeus ja kuormitus tuleekin 

sovittaa alueelle, jolla hyötysuhde on suurimmillaan ja päästötasot matalimmillaan. Op-

timaalista pyörimisnopeutta voidaan hyödyntää, kun moottori on mitoitettu oikein ja sitä 

käytetään tasaisella kuormituksella. Tasaisen toimintatilan saavuttamiseksi vaaditaan 

esimerkiksi ahtopaineen tarkkaa hallintaa. Tähän perehdytään seuraavaksi. 
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4.1.2 Ahtopaineen ja puhtaan ilman määrä 
Muuttuvageometrisen turboahtimen (VTG-Variable Turbine Geometry) käyttö mahdollis-

taa moottoriin menevän ilmamäärän ja ahtopaineen tarkemman ohjauksen. Lisäksi se 

mahdollistaa suuremman ahtimen turbiinin käytön, koska johdinsiipien ohjauksen avulla 

ahdin saadaan toimimaan pienelläkin kuormalla. Lisäksi suurempi turbiini laskee pako-

painetta, koska virtausvastus pienenee. (Reif 2014) 

Tehokkaamman ahtamisen ja suuremman ahtopaineen ansiosta moottorin puristussuh-

detta voidaan laskea. Koska puristussuhde on matalampi, palotilan hetkellinen suurin 

lämpötila on alhaisempi. Matalammassa palolämpötilassa muodostuu vähemmän ty-

penoksideja. (Reif 2014) Lämpötilan vaikutusta reaktioon käsiteltiin alaluvussa 3.2.Puh-

taan ilman määrää palotilassa pyritään vähentämään myös pakokaasun takaisinkierrä-

tyksen avulla, tästä lisää alaluvussa 4.1.3. 

4.1.3 EGR pakokaasujen takaisinkierrätys  
Pakokaasujen takaisinkierrätykseen käytettävät tekniikat jaetaan karkeasti kahteen 

osaan, moottorin ulkoisiin ja sisäisiin keinoihin. Moottorin sisäinen takaisinkierrätys to-

teutetaan esimerkiksi venttiilien avautumista hallitsemalla. Pakokaasuja ja imuilmaa py-

ritään sekoittamaan esimerkiksi avaamalla imuventtiiliä pakotahdin aikana (Sellnau et al. 

2012) Sellnau et al. (2012) havaitsi tutkimuksessaan venttiilien ajoituksella toteutetun 

takaisinkierrätysjärjestelmän olevan tehokas keino typenoksidipäästöjen vähentämi-

seen. Seuraavaksi tässä alaluvussa käsitellään yleisimpiä käytössä olevia moottorin ul-

koisilla laitteilla toteutettuja ratkaisuja. 

Pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmien (Exhaust-gas recirculation, EGR) avulla py-

ritään vähentämään typenoksidien muodostumista palotilassa jo ennen pakokaasun jäl-

kikäsittelyjärjestelmiä. Typenoksidien muodostumiseen EGR vaikuttaa kolmella tavalla. 

Pakokaasujen massavirta vähenee, jolloin myös tuotettava typenoksidien määrä vähe-

nee. Lisäksi pakokaasujen johtaminen palotilaan alentaa palolämpötilaa, mikä vähentää 

typenoksidien muodostumista. Myös palotilassa olevan hapen määrä vähenee, jolloin 

todennäköisyys typen ja hapen väliselle reaktiolle pienenee. Toisaalta hapen määrän 

väheneminen heikentää myös polttoaineen palamista, jolloin savunmuodostus lisääntyy. 

Tämä rajoittaa osaltaan takaisin kierrätettävän pakokaasun suurinta määrää. (Reif 2014) 

Pakokaasujen takaisinkierrätys alentaa myös palotilan suurinta painetta. Nopeakäynti-

sellä dieselmoottorilla tehdyssä kokeessa palotilan suurin paine aleni 0,63 MPa, suurim-

man paineen ollessa 5,5 MPa. Paineen lasku johtui palamisen mahdollistavan hapen 

määrän vähentymisestä palotilassa. (Xiang-huan et al. 2019) 
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Ulkoisella laitteistolla toteutetut EGR-järjestelmät jaetaan matala ja korkeapainejärjestel-

miin. Suurin ero näillä on se, mihin kohtaan takaisinkierrätettävä pakokaasuvirta johde-

taan. Kuvassa 3 on esitetty pakokaasuahdetun dieselmoottorin korkeapainejärjestelmän 

komponentit ja toimintaperiaate. Korkeapaine EGR-järjestelmässä osa pakokaasuista 

ohjataan venttiilin 7 kautta ahtimen painepuolelle. 

 

Kuva 3. Korkeapaine EGR-järjestelmä (Reif 2014). 

Kuvassa 3 vasemmalla on moottori (1), mihin johtaa imusarja (2). Seuraava komponentti 

on kaasuläppä (3), jolla voidaan kuristaa moottoriin menevää ilmavirtausta EGR:n toi-

minnan varmistamiseksi. Välijäähdytin (8) sijaitsee pakokaasuahtimen (9) ja kaasuläpän 

välissä. (Reif 2014) Välijäähdyttimellä jäähdytetään ahtimessa kokoon puristuessa läm-

mennyttä ilmaa. Tämä laskee myös moottoriin palotilan lämpötilaa, jolloin typenoksideja 

muodostuu vähemmän. Kylmempi ilma on myös tiheämpää, joten palotapahtumassa on 

enemmän happea läsnä. (Kleimola & Pohjanpalo 1981) 

Moottorin optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää, että imuilma on mahdollisimman 

kylmää ja täten tiheää (Kleimola & Pohjanpalo 1981). Tämän vuoksi imuilman sekaan 

ohjattavat pakokaasut jäähdytetään EGR-jäähdyttimellä (5). Jäähdyttimen väliaineena 

käytetään yleensä moottorin jäähdytysnestekiertoa tai joissain tapauksissa ilmaa. (Reif 

2014)  
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Kuva 4. Matalapaine EGR-järjestelmä (Reif 2014). 

Matalapaine EGR järjestelmässä (kuva 4) takaisinkierrätettävä osuus pakokaasuista joh-

detaan ahtimen imupuolelle venttiilin (8) kautta. Myös pakokaasun ottopaikka eroaa kor-

keapainejärjestelmästä. Pakokaasuvirtaus otetaan ahtimen (4) turbiinin ja hapetuskata-

lysaattorin (6) jälkeen pakoputkistosta. (Reif 2014) Kuten Korkeapainejärjestelmässä, 

tässäkin järjestelmässä pakokaasujen jäähdytys ennen imupuolelle johtamista on tär-

keää.  

Matalapaineista EGR järjestelmää ei käytetä niin usein kuin korkeapaineista järjestel-

mää, vaikka siinä on hyödyllisiä ominaisuuksia. Esimerkiksi takaisinkierrätettävä pako-

kaasuvirta kulkee välijäähdyttimen läpi, jolloin se jäähtyy tehokkaammin, kuin pelkän 

EGR jäähdyttimen avulla. Lisäksi pakokaasuilla on enemmän aikaa sekoittua imuilmaan 

kulkiessaan ahtimen ja välijäähdyttimen läpi, jolloin kaasuseos jakautuu tasaisemmin sy-

linterien välillä. (Reif 2014) 

 

4.2 Pakokaasujen jälkikäsittelylaitteet 

Moottorin sisäisten keinojen avulla ei pystytä täyttämään kiristyvien päästörajoitusten 

vaatimuksia. Tämän takia moottorivalmistajat ovat kehittäneet ja ottaneet käyttöön mo-

nenlaisia pakokaasujen jälkikäsittelylaitteita. Seuraavissa kappaleissa esitellään yleisim-

mät käytössä olevat ratkaisut, joiden tarkoituksena on vähentää työkoneen tai ajoneuvon 

typenoksidipäästöjä.  

Esimerkiksi kuorma-auto ja teollisuusmoottoreita valmistava Scania Hyödyntää ras-

kaissa sovellutuksissaan valikoivaan katalyyttiseen pelkistykseen (SCR) perustuvaa 

päästöjenhallinta laitteistoa. Järjestelmän toimintaperiaatteen takia se on erityisen teho-

kas ja käyttökelpoinen etenkin moottorin kuormituksen ollessa suuri. Pelkistysreaktion 
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mahdollistava katalysaattori, äänenvaimennin ja hiukkassuodatin on asennettu samaan 

pakettiin, jotta tilaa säästyy. (Scania 2020) Järjestelmän toimintaperiaate esitellään seu-

raavassa kappaleessa.  

 

4.2.1 SCR 
SCR-prosessi on lyhenne sanoista Selective Catalytic Reduction. SCR-prosessin avulla 

typenoksidipäästöjä voidaan vähentää ulkoisen laitteiston avulla. Kyseisellä periaatteella 

toimivia ratkaisuja on käytössä ajoneuvojen ja työkoneiden dieselmoottoreiden yhtey-

dessä. SCR- laitteisto hyödyntää katalyyttiä, jonka avulla typenoksidit pelkistetään takai-

sin typeksi. (Reif 2014) 

Katalyytin annosteluun ja järjestelmän toteutukseen on moottori ja laitevalmistajilla eri-

laisia toteutusratkaisuja. Seuraavassa kuvassa 5 on esitelty moottorivalmistaja Cummin-

sin tarjoaman laitteiston tärkeimmät komponentit.  

 

Kuva 5. Urealiuoksen annostelulaitteisto (Cummins 2020). 

Laitteisto koostuu viidestä pääkomponentista. Ensimmäinen on ohjaus ja pumppuyk-

sikkö (1), joka asennetaan yleensä ajoneuvon tai työkoneen runkoon, ureasäiliön (2) lä-

heisyyteen. Urealiuoksen jäätymisen estämiseksi, yksikköä lämmitetään moottorin jääh-

dytysnestekierron avulla. Lisäksi urealiuosta kierrätetään pumpun avulla suuttimen ja 

tankin kautta, jolloin liuos voidaan lämmittää käyttölämpötilaan ja estää sen jäätyminen. 

Yksikkö sisältää pumpun lisäksi ohjauksen ja anturoinnin vaatimat komponentit. 

(Cummins 2020) 
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Urealiuoksen ruiskutus reaktoriin hoidetaan annosteluyksikön (3) avulla. Annosteluyk-

sikkö koostuu ureasuuttimesta, kotelosta ja paine- ja lämpötila antureista. Jäätymisen 

ehkäisemiseksi annosteluyksikköä lämmitetään sähkövastuksen avulla. Koska yksikkö 

kestää lyhytaikaisen jäätymisen, ei sille aiheudu vaurioita urealiuoksen jäätyessä. 

(Cummins 2020)Toisaalta laitteiston nopean toiminnan kannalta jäätymien ei ole suota-

vaa järjestelmän missään osassa. Seuraavaksi esitellään kemiallinen reaktio, johon jär-

jestelmän toiminta perustuu. 

Katalyyttinä reaktiossa toimii ammoniakki 𝑁𝐻3. Ammoniakkia ei varastoida sellaisenaan 

reaktiota varten sen myrkyllisyyden vuoksi, vaan sitä syntyy reaktiossa ureasta 

(Työterveyslaitos 2018). Urealiuoksen ominaisuuksia ja koostumusta esitellään seuraa-

vassa kappaleessa. Reaktio tapahtuu seuraavasti: 

(𝑁𝐻2)2𝐶𝑂 → 𝑁𝐻3 + 𝐻𝑁𝐶𝑂 (3) 

      

Reaktiossa urealiuoksessa oleva urea (𝑁𝐻2)2𝐶𝑂 hajoaa ammoniakiksi ja isosyaniidiha-

poksi 𝐻𝑁𝐶𝑂. Seuraavassa vaiheessa isosyaniidihappo reagoi veden 𝐻2𝑂 kanssa reak-

tion (4) 

𝐻𝑁𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝑁𝐻3 + 𝐶𝑂2 (4) 

       

mukaan muodostaen ammoniakkia 𝑁𝐻3 ja hiilidioksidia 𝐶𝑂2. Typenoksidien pelkistämi-

nen tapahtuu kolmen reaktion avulla. Reaktio valikoituu pelkistettävän oksidin mukaan. 

Ensimmäisessä reaktiossa typenoksidi 𝑁𝑂 pelkistyy ammoniakin 𝑁𝐻3 ja hapen 𝑂2 avulla 

yhtälön (5) 

𝑁𝑂 + 4𝑁𝐻3 + 𝑂2 → 4𝑁2 + 6𝐻2𝑂 (5) 

     

mukaan typeksi 𝑁2  ja vedeksi 𝐻2𝑂. Termien edessä olevat numerot kertovat reaktioon 

osallistuvien aineiden ainemääräsuhteet. Toinen vaihtoehto pelkistymisreaktiolle on yh-

tälön (6) mukainen. Reaktiossa typenoksidit 𝑁𝑂 ja 𝑁𝑂2 pelkistyvät seuraavan yhtälön  

𝑁𝑂 + 𝑁𝑂2 + 2𝑁𝐻3 → 2𝑁2 + 3𝐻2𝑂 (6) 

     

mukaan typeksi 𝑁2 ja vedeksi 𝐻2𝑂. Kolmas vaihtoehto pelkistymisreaktiolle on reaktio 7, 

jossa typenoksidi 𝑁𝑂2 pelkistyy yhtälön  

6𝑁𝑂2 + 8𝑁𝐻3 → 7𝑁2 + 12𝐻2𝑂 (7) 
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mukaan vedeksi ja typeksi. (Reif 2014)  

Reaktiot vaativat tietyn lämpötilan tapahtuakseen. Matalissa lämpötiloissa reaktio yhtä-

lön 5 mukaan on todennäköisin, joten oksidien 𝑁𝑂 ja 𝑁𝑂2 suhteen tulisi olla yhden suhde 

yhteen reaktioyhtälön kertoimien mukaan. (Reif 2014) Tämä varmistetaan hapettamalla 

yhdenarvoisia typenoksideja edelleen kahdenarvoisiksi oksideiksi hapetuskatalysaatto-

rin avulla. Hapetuskatalysaattori on yleensä osa hiukkassuodatinta ja katalyyttinä toimii 

suodattimen platina pinnoite. (Reif 2014) 

4.2.2 Pelkistysneste AdBlue 
SCR katalysaattorissa pelkistysnesteenä käytettävää urean vesiliuosta markkinoi esi-

merkiksi Neste Oyj ja sen markkinanimi Euroopassa on Adblue. Nestettä myydään ku-

luttajille 3,5–1 000 litran pakkauksissa, käyttötarpeen mukaan. Adblue nestettä myydään 

nykyään myös dieseliä myyvissä tankkauspisteissä. SCR järjestelmällä varustetussa 

henkilöautossa liuoksen kulutus on noin yksi litra tuhannelle kilometrille ja raskaassa 

kalustossa noin 5 % polttoaineen kulutuksesta. (Neste Oyj 2020) 

Adblue neste jäätyy noin -11 ˚C asteessa, joten se tulee varastoida lämpimässä tilassa 

(Teboil 2020). Pakkasenkesto vaikuttaa järjestelmän käytettävyyteen kylmissä olosuh-

teissa, mikä tulee ottaa huomioon työkoneita suunnitellessa. Käyttöaluetta voidaan laa-

jentaa nesteen lämmityksen avulla. 

 

Kuva 6. 1000 litran AdBlue pakkaus. 

Kuvassa 6 esitelty 1000 litran pakkaus on käytännöllinen ratkaisu varastoida nestettä 

esimerkiksi kuljetusliikkeen tarpeisiin. Urealiuoksen verrattain huonon säilyvyyden takia 

se ei sovellu kuitenkaan käyttöön, jossa kulutus on vähäistä.  
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4.2.3 NSC 
NSC on lyhenne sanoista 𝑁𝑂𝑥  storage catalyst. Toisin kuin SCR järjestelmä, NSC kata-

lysaattori ei vaadi toimiakseen ulkoista pelkistintä. Tämän vuoksi järjestelmä on raken-

teeltaan yksinkertaisempi ja edullisempi. NSC katalysaattoria on käytetty esimerkiksi 

henkilöautojen dieselmoottoreiden yhteydessä ja sitä voidaan hyödyntää tulevaisuu-

dessa SCR katalysaattorin apuna. (Mollenhauer & Tschöke 2010) 

Esimerkkinä toimii Boschin näkemys järjestelmän pääkomponenteista ja toimintaperiaat-

teesta. Kuvassa 7 on esitelty NSC järjestelmän rakenne ja komponentit. Ensimmäinen 

komponentti (3) on hapetuskatalysaattori, jossa Typpimonoksi 𝑁𝑂 hapetetaan katalyytin 

avulla typpioksidiksi 𝑁𝑂2. Järjestelmän toimintaa tarkkaillaan antureiden avulla. Ennen 

NSC katalysaattoria (6) sijaitsee lambda-anturi ja happianturi, joilla tarkkaillaan pakokaa-

sujen happipitoisuutta. Heti katalysaattorin jälkeen sijaitsee anturi (7), jolla tarkkaillaan 

typenoksidien pitoisuutta ulostulevissa kaasuissa. (Reif 2014)  

 

Kuva 7. 𝑁𝑂𝑥  Storage catalyst system (Reif 2014). 

Typenoksidit muunnetaan vaarattomiksi yhdisteiksi NSC katalysaattorissa, joka sijaitsee 

viimeisenä pakoputkessa (kuva 7, kohta 6). Järjestelmän toiminta voidaan jakaa kahteen 

vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa typenoksidit varastoidaan katalysaattoriin ja toi-

sessa vaiheessa katalysaattori regeneroidaan, eli poltetaan puhtaaksi. (Reif 2014) Va-

rastoimisvaihe voi kestää olosuhteista muutamia minuutteja ja regenerointivaihe kestää 

yleensä kahdesta kymmeneen sekuntiin (Mollenhauer & Tschöke 2010). 
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Varastoitumisreaktio tapahtuu katalysaattorin pinnoitusmateriaalin vaikutuksesta, Pin-

noitusmateriaalina käytetään yleensä metalliyhdisteitä, jotka sitovat typpidioksidia it-

seensä. Katalysaattorin materiaalina voidaan käyttää alkalimetalleja, metallien oksideja 

tai karbonaatteja. Esimerkki reaktiossa, jota käytetään esimerkiksi Boschin laitteistossa, 

katalyyttinä käytetään bariumkarbonaattia. Bariumkarbonaatti 𝐵𝑎𝐶𝑂3 reagoi typpidioksi-

din 𝑁𝑂2 kanssa reaktion 8  

𝐵𝑎𝐶𝑂3 + 2𝑁𝑂2 + 𝑂2 ↔ 𝐵𝐴(𝑁𝑂3)2 + 𝐶𝑂2 (8) 

mukaan, muodostaen bariumnitraattia 𝐵𝐴(𝑁𝑂3)2 ja hiilidioksidia 𝐶𝑂2. Reaktiossa tarvit-

tava happi 𝑂2 on peräisin moottorin läpi viiranneesta happirikkaasta kaasusta.  

Regenerointi hään ja hiilivetyjen avulla tapahtuu seuraavasti. 

𝐵𝐴(𝑁𝑂3)2 + 3𝐶𝑂 → 𝐵𝑎𝐶𝑂3 + 2𝑁𝑂 + 2𝐶𝑂2 (9) 

Reaktiossa 9 bariumnitraatti 𝐵𝐴(𝑁𝑂3)2 ja hiilimonoksidi 𝐶𝑂 reagoivat muodostaen typpi-

monoksidia 𝑁𝑂 ja hiilidioksidia 𝐶𝑂2. 

Seuraavassa vaiheessa typpimonoksidi 𝑁𝑂 pelkistyy reaktion  

2𝑁𝑂 + 2𝐶𝑂 → 𝑁2 + 2𝐶𝑂2 (10) 

Mukaan typeksi 𝑁2 ja hiilidioksidiksi 𝐶𝑂2. Laitteiston täyttymistä ja regenerointia ohjataan 

yleensä moottorinohjausyksikön avulla. (Reif 2014) 
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5. JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖKOHTEITA 

Kuten aiemmin on todettu, useita esiteltyjä tekniikoita hyödynnetään koneissa typenok-

sidipäästöjen vähentämiseksi. Useimmiten moottorivalmistajat hyödyntävät monta kei-

noa samassa moottorissa, jotta moottori täyttää sille asetetut vaatimukset. Isokokoisten 

pakokaasun käsittelylaitteiden sijoittaminen työkoneisiin on haastavaa rajallisen tilan 

vuoksi.  

 

Kuva 8. Wille 665 Taajamatraktori. 

Kuten kuvasta 8 nähdään, kompaktissa koneessa ei ole liikaa tilaa. Seuraavaksi esitel-

lään kaksi käytännön toteutusta typenoksidipäästöjen vähentämiseksi ja niiden erityis-

piirteet. 

5.1 Wille 465 

Wille taajamatraktoreita käytetään yleisesti kaupunkien ja taajamien puhtaanapitotöissä, 

sekä muissa kuormaus ja kunnossapitotehtävissä. Koneet on kehitetty tehokkaiksi ja 

ympäristöystävällisiksi kaupunkikäyttöä ajatellen. Wille 465 on varustettu Kohler KDI 

2504 TCR nelisylinterisellä ja turboahdetulla dieselmoottorilla (Vilakone Oy 2019). Moot-

torin iskutilavuus on 2482 𝑐𝑚3 ja teho kyseisessä käytössä 55,4 𝑘𝑊 (Kohler 2016). Lu-

vussa 2.1 todettiin päästörajojen riippuvan moottorin tehosta. Taulukosta 1 nähdään, 

että kyseinen teho ei ylitä seuraavaa porrasta rajoituksissa. Tämän vuoksi kyseiseen 

moottoriin sovelletaan lievempiä rajoituksia, kuin seuraavaksi esiteltävään koneeseen. 

Lievempien rajoitusten takia koneessa ei tarvita SCR-järjestelmää, vaan koneessa hyö-

dynnetään typenoksidipäästöjen vähentämiseksi DOC hapetuskatalysaattoria ja ulkoista 

pakokaasun takaisinkierrätysjärjestelmää (Kohler 2016). Järjestelmän komponenttien si-

jainti koneessa nähdään kuvasta 9. 
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Kuva 9. Wille 465 moottorin vasen puoli. 

Kuvassa 9 on merkitty EGR-venttiili (2), jonka kautta pakokaasuja johdetaan moottorin 

imupuolelle. Pakokaasut kulkevat kuvassa näkyvän EGR-jäähdyttimen (1) kautta, jossa 

ne jäähdytetään moottorin jäähdytysnestekierron avulla. Kuvassa 10 nähdään moottorin 

oikea puoli, jossa sijaitsee esimerkiksi pakokaasuahdin. 

 

 

Kuva 10. Wille 465 moottorin oikea puoli. 

Wille 465 koneen moottori on varustettu hapetuskatalysaattorilla (Kohler 2016). Hape-

tuskatalysaattori (3) sijaitsee moottorin oikealla puolella, kuten kuvasta 10 nähdään. 
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5.2 Wille 665 

Suuremman tehon (100kW) vuoksi, koneen moottoria koskevat pienempää mallia tiu-

kemmat päästörajoitukset. Tämän takia pelkkä EGR-järjestelmä ei riitä, vaan vaaditaan 

myös pakokaasun jälkikäsittelylaitteita. Willessä voimanlähteenä käytetään Kohler KDI 

3404 TCR-SCR dieselmoottoria (Vilakone Oy 2020). Moottori hyödyntää EGR-järjestel-

män lisäksi SCR-järjestelmää (Kohler 2017). Kuten aiemmin todettiin, järjestelmä vaatii 

toimiakseen urealiuosta. Tämä onkin merkittävin käyttäjän huomaama ero koneen toi-

minnassa, verrattuna pienempään Wille 465 malliin. Urea säiliö on sijoitettu takarungon 

etuosaan (kuva 11) ja sen täyttö tapahtuu luukun alla olevan korkin kautta. 

 

Kuva 11. Wille 665 urean täyttöaukko. 

Ureasäiliö on merkitty huomio tarroin, kuten kuvasta 11 nähdään. Huomiotarrojen ja pie-

nen säiliön täyttöaukon avulla pyritään estämään dieselin laittaminen säiliöön. 

SCR-katalysaattorin ja hiukkassuodattimen yhdistelmä on sijoitettu myös takarungon 

etuosaan, hydraulipumppujen yläpuolelle. Katalysaattorin sijainti nähdään kuvasta 12.  
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Kuva 12. Wille 665 moottoritila ja SCR-katalysaattori. 

 

Kuten kuvasta 12 nähdään, pakokaasujen jälkikäsittelylaitteet vievät suuren tilan koneen 

moottoritilasta. Alati kiristyvien päästönormien vuoksi laitteiden määrä ja koko kasvavat, 

jolloin myös koneiden koko kasvaa. Tämä ei ole välttämättä positiivinen asia ahtaissa 

kaupunkiympäristöissä työskennellessä. 
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6. YHTEENVETO 

Dieselmoottoria käytetään ajoneuvojen, työkoneiden ja monien muiden laitteiden voi-

manlähteenä suuren tehotiheytensä ja hyvän hyötysuhteensa vuoksi. Uusien käyttövoi-

mien ja akkuteknologian kehittyessä, dieselmoottori tulee olemaan tärkeä voimanlähde 

vielä tulevaisuudessakin. Työssä havaitaan, että dieselmoottorit tuottavat merkittävän 

osan liikenteen ja työkoneiden typenoksidipäästöistä. Typenoksidipäästöt ovat kuitenkin 

esimerkiksi Suomessa vähentyneet jo 1990 luvulta saakka kehittyvän teknologian ansi-

osta. Lisäksi päästöjen vähenemiseen on vaikuttanut kiristyneet päästörajat, jotka on 

määrätty laissa.  

Typenoksidipäästöjen muodostuminen moottorissa ja siihen vaikuttavat tekijät tunnetaan 

verrattain hyvin lukuisten tutkimusten ansiosta. Näiden olosuhteiden hallintaan moottorin 

sisällä on kehitetty lukuisia keinoja. Esimerkiksi EGR-järjestelmillä voidaan merkittävästi 

vähentää typenoksidipäästöjä. Usein olosuhteiden optimointi kuitenkin johtaa typenoksi-

dipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen väliseen ristiriitaan. Kuten työssä havaittiin, pako-

kaasuja voidaan käsitellä myös moottorin jälkeen. Tällöin päästöjä pyritään vähentä-

mään pakokaasujen jälkikäsittelylaitteiden avulla. Typenoksidipäästöjen vähentämiseen 

tehokas ja kaupallisessa käytössä oleva ratkaisu on SCR-katalysaattori. Järjestelmän 

vaatima urealiuos on kuitenkin haasteellista säilyttää, etenkin kylmissä olosuhteissa. 

Tämä aiheuttaa haasteita järjestelmän toiminnalle ääriolosuhteissa.  

Haasteista huolimatta, dieselmoottorin typenoksidipäästöjä voidaan hallita hyvin ole-

massa olevien tekniikoiden avulla. Lisäksi uusia tekniikoita ja vanhojen yhdistelmiä ote-

taan käyttöön kiristyvien päästörajojen vuoksi. Työssä huomataan, että toimivaksi havai-

tut järjestelmät vaativat koneissa paljon tilaa. Tämä on ja tulee olemaan tulevaisuudessa 

haasteena, etenkin pienien työkoneiden suunnittelussa ja kehityksessä. Työn tarkoituk-

sena oli tuottaa selkeä tietopaketti typenoksidipäästöjen hallinnasta dieselmoottorissa ja 

tavoitteeseen päästiin. 
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