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Ajoneuvojen päästölainsäädäntö Euroopassa tiukentuu jatkuvasti. Pakokaasupääs-

töjen mittaamista ajoneuvon todellisissa käyttöolosuhteissa on esitetty osaksi seu-

raavaa työkoneille suunnattua päästöstandardia. Vastuu työkoneen reaaliaikaisten

päästöjen mittauksesta vaikuttaa jäävän moottorivalmistajan vastuulle. AGCO Po-

werin valmistamia moottoreita käytetään useissa erilaisissa maatalouskoneissa kuten

traktoreissa ja puimureissa. AGCO Powerin kannalta kokemusten hankkiminen eri-

laisten työkoneiden päästöjen mittaamisesta niiden todellisissa käyttöolosuhteissa

on siis tärkeää.

Tässä työssä sovellettiin Tampereen teknillisen yliopiston aerosolifysiikan laborato-

riossa kehitettyä kannettavaa päästöjenmittausjärjestelmää työkoneelle. Mittaukset

suoritettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa mitattiin AGCO Powerin

valmistaman moottorin päästöt nykyisillä Euroopassa käytössä olevien standardi-

syklien yli moottorilaboratoriossa. Toisessa vaiheessa mitatattiin vastaavaa mootto-

ria käyttävän Valtran traktorin reaaliaikaiset päästöt. Tulosten kannalta työssä oli

kaksi tavoitetta: Arvioida mittalaitteiston soveltuvuutta kyseisessä käyttöympäris-

tössä sekä verrata kentällä mitattuja päästöjä laboratoriossa mitattuihin referenssi-

tuloksiin.

Mittaustulokset käsiteltiin Euroopassa käytössä olevalla liikkuvan keskiarvon ikku-

nointimenetelmällä. Tulostenkäsittelyn vertailun vuoksi päästökertoimet laskettiin

myös Yhdysvalloissa käytetyllä Not-to-Exceed -menetelmällä sekä Euroopan komis-

sion tutkimuskeskuksen esittämällä työkoneelle muokatulla liikkuvan keskiarvon ik-

kunointimenetelmällä. Tavoitteena oli myös löytää työkoneen käytön kannalta pääs-

töihin merkittävästi vaikuttavat tekijät. Tulevan Stage V -päästöstandardin esityk-



ii

sen päästörajoihin suhteutettuna vaatimustenmukaisuuden kertoimet olivat lasken-

tatavasta riippuen typen oksideille 1,53�4,57 ja hiukkaslukumäärälle 6,50�10,8. Mit-

tauksissa käytetty moottori oli kuitenkin Stage IV -tyyppihyväksytty eikä sen voida

olettaa täyttävän Stage V -päästötason vaatimuksia.
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Vehicle emission legislation is becoming continuously more stringent in Europe. Mea-

suring the real-world emissions has been proposed as a part of the next emission

standard for non-road mobile machinery (NRMM). The responsibility for measu-

ring the in-service emissions is left to the engine manufacturer. Engines produced

by AGCO Power are used in many di�erent agricultural machines such as tractors

and combines. Therefore, it is very important for AGCO Power to gather experience

in measuring the in-service emissions of NRMM in their real working environments.

The work of this thesis focused on the application of the portable emission measu-

rement system developed at the Aerosol physics laboratory of Tampere University

of Technology for NRMM. The work was carried out in two phases. The �rst pha-

se consisted of measuring the emissions of an engine produced by AGCO Power in

an engine laboratory. During the second phase the real-world emission of a Valtra

tractor with the same type of engine were measured. There were two primary aims

concerning the data gathered: Evaluation of the reliability of the emission measu-

rement equipment in the real-world application and comparison of the in-service

emissions to those during standard cycles in the laboratory.

The in-service emission measurement data were processed using the moving avera-

geing window method used in current on-road legislation in Europe. For comparison,

the emission factors were also calculated with the Not-to-Exceed method used in the

United States of America and with the method proposed by the Joint Research Cent-

re for NRMM. An emphasis was also on �nding the most important factors a�ecting

the emissions of NRMM. Comparing to the proposed emission limits of Stage V, the

conformity factors of the real world emissions were calculated to be 1.53�4.57 for
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nitrous oxides and 6.50�10.8 for particle number, depending on the methods used

for calculation. However, the engine used in these measurements was Stage IV type

approved and cannot be expected to conform to Stage V requirements.
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1. JOHDANTO

Moottoriajoneuvojen pakokaasupäästöjen arvioidaan aiheuttavan vuosittain puoli

miljoonaa ennenaikaista kuolemaa Euroopassa. Kuolemien lisäksi pakokaasujen ter-

veyshaittojen aiheuttamien sadan miljoonan sairastyöpäivän kuluiksi arvioidaan 900

miljardia euroa vuosittain. Lontoossa 80 % hengitysilman pienhiukkasista ja 46 %

typen oksideista arvioidaan olevan ajoneuvoista lähtöisin.(Don't Breathe Here 2015)

EU:n lainsäädäntö asettaa ajoneuvoille päästörajat, mutta viime vuosina henkilö-

autojen on havaittu todellisessa ajossa ylittävän niille asetetut päästörajat (esim.

Weiss et al., 2011; Franco et al., 2014).

Ajoneuvon tyyppihyväksyntää varten tarvittava päästömittaus on perinteisesti tehty

laboratoriossa. Euroopassa henkilöautojen, raskaan kaluston ja työkoneiden pääs-

töjä on mitattu erilaisilla vakiokuorman pisteistä tai muuttuvan kuorman ajosta

koostuvilla sykleillä. Syklien tosielämän edustavuutta on kritisoitu, ja ainakin hen-

kilöautojen osalta niitä ollaan päivittämässä. Laboratoriosyklin lisäksi Euroopas-

sa otetaan käyttöön ajon aikaisten päästöjen mittaus. Päästöt on tarkoitus mitata

tyyppihyväksynnän yhteydessä sekä ajoneuvon hyödyllisen elinkaaren aikana.

Työkoneille suunnattujen Stage I-IV -standardien päästörajat ovat seuranneet Euro

I-VI -standardien päästörajoja hieman viiveellä. Don't Breathe Here (2015) mukaan

työkoneiden päästöt EU:n alueella kattavat 15 % NOx-päästöistä ja 5 % hiukkas-

ten massapäästöistä kaupunkialueilla. Kun tiestöllä liikkuvien ajoneuvojen pääs-

töjä saadaan madallettua, kasvaa työkoneiden aiheuttamien päästöjen suhteellinen

osuus. Euroopan komissio on syyskuussa 2014 tehnyt esityksen seuraavasta, Sta-

ge V -standardista työkoneille. Sen mukaan työkoneiden varsinaisen käytön aikaisen

päästön monitorointi tulisi pakolliseksi ja vastuu monitoroinnista olisi moottorival-

mistajilla.

AGCO Power tuottaa yli 30 000 dieselmoottoria vuosittain. AGCO-konserni tuot-

taa maailmanlaajuisesti maatalouskäyttöön suunnattuja työkoneita, joita ovat esi-

merkiksi traktorit, leikkuupuimurit ja heinäkoneet. Mikäli nykyinen esitys Stage V



1. Johdanto 2

-direktiivistä hyväksytään, tarvitsee AGCO Powerin valmistautua tiukempien pääs-

törajojen saavuttamisen lisäksi tekemään työkoneille päästömittauksia kenttäolo-

suhteissa. Tarkkaa tietoa mitattavien työkoneiden määristä, tyypeistä tai mittausai-

kavälistä ei vielä ole.

Tämän työn tarkoitus on toimia selvityksenä AGCO Powerille, kuinka päästömit-

tauksia työkoneelle tulisi tehdä kenttäolosuhteissa. Työssä sovelletaan Tampereen

teknillisellä yliopistolla (TTY) kehitettyä kannettavaa päästöjenmittausjärjestelmää

(PEMS, eng. Portable Emission Measurement System) työkoneelle tehtävään pääs-

tömittaukseen, arvioidaan laitteiston soveltuvuutta ja selvitetään mahdollisten tule-

vien datankäsittelymenetelmien eroja tulosten kannalta. Työn käytännön mittaukset

suoritetaan kahdessa vaiheessa: Ensimmäisessä vaiheessa mitataan moottorilabora-

toriossa nykyisen, Stage IV-päästörajan saavuttavan moottorin ja sen jälkikäsittelyn

yhdistelmän aiheuttaman pakokaasupäästö standardisyklien yli ja toisessa vaiheessa

mitataan vastaavaa moottoria käyttävän työkoneen päästöt kenttäolosuhteissa hyö-

dyntäen TTY:n PEMS:iä. Tulokset käsitellään Euroopassa nykyään voimassa olevan

Euro VI -direktiivin mukaisella liikkuvan keskiarvon ikkunointimetelmällä (MAW,

engl. Moving Averageing Window) sekä tästä työkoneelle modi�oidulla menetelmäl-

lä. Lisäksi näitä kahta laskentamenetelmää verrataan Yhdysvalloissa käytössä ole-

vaan Not-to-Exceed (NTE) -menetelmään.

Kappaleessa 2 annetaan lukijalle lyhyt kuvaus pakokaasupäästöistä ja niiden vä-

hentämismenetelmistä. Kappaleessa 3 käydään läpi päästörajojen historiallista ke-

hitystä, erilaisia päästömittausympäristöjä ja sitä, kuinka PEMS sijoittuu tähän

alueeseen. Mittauksissa käytetty laitteisto esitellään kappaleessa 4. Mittaus- ja da-

tankäsittelymenetelmät esitellään kappaleessa 5. Mittausjaksojen tulokset esitellään

kappaleessa 6, ja kappaleessa 7 keskitytään mittausten aikaisiin käytännön havain-

toihin, datankäsittelymenetelmien yksityiskohtien vaikutukseen tulosten kannalta ja

käytetyn PEMS-laitteiston soveltuvuuden arviontiin.
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2. PAKOKAASUAEROSOLIT

Dieselmoottorin pakokaasu jakaantuu päästöjen kannalta kaasuihin ja hiukkasiin.

Kaasukomponentit syntyvät polttoaineen palamistuotteina. Pakokaasun hiukkas-

päästöt ovat ensisijaisesti peräisin moottorin epäpuhtaasta palamisesta. Pakokaa-

susta aiheutuvia uusia hiukkasia voi muodostua myös pakokaasun jäähtyessä ja lai-

mentuessa ilmakehässä tai myöhemmin ilmakehässä tapahtuvissa prosesseissa.

2.1 Pakokaasun kaasukomponentit

Stökiömetrisen palamisen lopputuloksena pakokaasun tilavuudesta noin 80 % on

typpeä (N2), 10 % hiilidioksidia (CO2) ja 10 % vettä (H2O). Polton ilmakertoimen

kasvaessa CO2:n ja H2O:n osuudet pienenevät. Yleisimmin rajoitetut pakokaasun

komponentit ovat CO2:n lisäksi typen oksidit (NOx), hiilivedyt (HC) ja hiilimonok-

sidi (CO). Polttoaineen, moottorityypin tai pakokaasun jälkikäsittelyn perusteella

saatetaan lisäksi rajoittaa muitakin komponentteja, kuten metaania (CH4) ja am-

moniakkia (NH3).

Typen oksidit syntyvät korkean lämpötilan palamistuotteina moottorin sylinteris-

sä. Pakokaasun hiilivedyt ovat peräisin täysin tai osittain palamattomasta polttoai-

neesta tai voiteluöljystä (Heywood, 1988, pp. 567�570). Hiilimonoksidi syntyy pa-

lamisprosessissa, kun happea ei ole riittävästi saatavilla polttamaan kaikkea hiiltä

CO2:ksi. Dieselmoottorissa polttoaine syttyy käytännössä heti, kun se ruiskutetaan

sylinteriin, ja vain osa ehtii sekoittua ilman kanssa. Tästä syystä mikroskooppisella

tasolla ilmasuhde voi polttoprosessin aikana olla paikallisesti pieni, eikä hiili pala

täydellisesti hiilidioksidiksi.(Eastwood, 2008)

2.2 Pakokaasun hiukkaset

Nokihiukkaset muodostuvat moottorin polttoprosessin aikana, kun polttoilmaan se-

koittumattoman polttoaineen palamisen ilmakerroin on paikallisesti pieni. Ne ovat
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yleensä läpimitaltaan 50�80 nm agglomeroituneita hiukkasia. Jäähtyessään pako-

kaasun kaasukomponentit saattavat saavuttaa ylikyllästysasteen, joka ajaa kyseis-

tä komponettia kaasufaasista hiukkasiin. Kaasukomponentit siirtyvät hiukkasfaa-

siin ensisijaisesti adsorption ja kondensaation kautta. Nukleaation kautta voi syn-

tyä myös uusia hiukkasia jos jäähtymisen takia ylikyllästysaste kasvaa korkeak-

si.(Eastwood, 2008) Nukleaatiomoodin hiukkaset ovat pieniä, tyypillisesti 10�20 nm

kokoisia. Niillä saattaa myös olla kiinteä ydin (Rönkkö et al., 2007). Kaikki kiin-

teät hiukkaset eivät kuitenkaan välttämättä ole seurausta polttoaineen palamises-

ta. Moottorijarrutuksen aikana on myös havaittu hiukkaspäästöjä, joiden alkuperän

epäillään olevan moottorin voiteluöljyssä.(Rönkkö et al., 2014; Karjalainen et al.,

2014)

2.2.1 Pakokaasun hiukkasten kokojakauma

Hiukkasista voidaan lukumääräpitoisuuden tai massapitoisuuden lisäksi tutkia ko-

kojakaumaa. Tuntemus kokojakaumasta auttaa ymmärtämään laitteiden mittaus-

teknisiä rajoituksia ja pakokaasun koostumusta. Pakokaasuhiukkaset noudattavat

yleensä normaalijakaumaa logaritmisella kokoakselilla. Logaritmista normaalijakau-

maa määrittävät kolme tunnuslukua: huipun korkeus, geometrinen keskiarvo sekä

geometrinen keskihajonta. Kuvassa 2.1 on esitetty kaksimoodisen hiukkaspopu-

laation kokojakauma lukumäärän ja massan suhteen. Lukumääräjakaumassa noki-

moodi esiintyy tyypillisesti 60 nm kohdalla. Nukleaatiomoodin lukumääräjakauman

huippu on tässä 15 nm kohdalla ja moodin pitoisuus kertaluokkaa suurempi kuin

noen. Lukumäärä painottuu selkeästi nukleaatiomoodiin. Oikeanpuoleisessa kuvaa-

jassa on lukumääräjakauma muutettu massajakaumaksi olettamalla hiukkaset pal-

lomaisiksi ja yksikkötiheyksisiksi. Tämä on hyvin yleinen oletus, jos hiukkasten omi-

naisuuksista ei ole tarkempaa tietoa. Lähes kaikki massa on keskittynyt nokimoodiin.

Vaikka nokimoodin lukumäärä on pienempi, ovat nokimoodin hiukkaset kokonsa

vuoksi massaltaan suurempia. Huomioitavaa on myös se, että massajakauman pai-

kalliset maksimit eivät ole samat kuin lukumääräjakaumassa, vaan ovat siirtyneet

noin 20 ja 100 nm kohdalle.

Hiukkaskokojakaumien y-akselit esitetään yleensä yksiköissä dN/d(log(Dp)), joka on

käytännössä jakauman tiheysfunkio. N on hiukkasten lukumäärä ja Dp niiden hal-

kaisija. Integroimalla jakaumafunktion hiukkaskokoalueen yli saadaan kuvatun hiuk-

kaspopulaation kokonaislukumäärä laskettua. Mittausteknisten rajoitusten vuoksi

hiukkasten kokojakauma mitataan yleensä esimerkiksi 20 eri kokoluokan yli, jolloin
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Kuva 2.1 Tyypillinen dieselpakokaasun hiukkaskokojakauma lukumäärän ja massan mu-
kaan. Vasemmalla tyypillinen nukleaatio- ja nokimoodin asettelu lukumääräjakaumassa.
Oikealla saman hiukkaspopulaation massajakauma olettaen hiukkaset pallomaisiksi ja niil-
lä olevan yksikkötiheys.

mittaustulos ei ole Kuvan 2.1 mukaisesti sileä vaan pylväsdiagrammi. Seuraava

yhtälö esittää mittaustuloksen ja teoreettisen jakauman välillä yleisesti käytettyä

approksimaatiota:

dN

d log(Dp)
≈ ∆N

∆ log(Dp)
=

∆N

log(Dp2) − log(Dp1)
=

∆N

log(Dp2
Dp1

)
(2.1)

Dp1 ja Dp2 ovat kokoluokan ala- ja yläraja eli vastaavat tiheysfunktion integroin-

tialueen rajoja. Kokonaislukumäärää vastaa N ja näin ollen kokoalueen hiukkaslu-

kumäärää ∆N . Mitä hienommalla jaolla kokoluokat voidaan mitata, sitä tarkempi

kuva hiukkaspopulaation kokojakaumasta saadaan.

2.2.2 Hiukkasten aerodynaaminen liikkuvuuskoko

Hiukkaset eivät välttämättä ole pallomaisia, ja niiden efektiiviseen tiheyteen vai-

kuttaa materiaalin lisäksi rakenne. Mittaustekniikasta riippuen hiukkaset luokitel-

laan kokojakaumamittauksessa jonkin hiukkasille yhteisen fysikaalisen ominaisuu-

den mukaan. Yksi tällainen ominaisuus on aerodynaaminen halkaisija. Hiukkasen

aerodynaaminen halkaisija tarkoittaa halkaisijaa, joka hiukkasella olisi jos se olisi
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pallomainen ja yksikkötiheyksinen, mutta sen putoamisnopeus olisi sama kuin mit-

tauksessa tarkasteltavan hiukkasen. Putoamisnopeudella tarkoitetaan sitä nopeutta,

jonka hiukkanen saavuttaa kun sen annetaan pudota vapaasti ilmassa painovoiman

vaikutuksesta. Aerodynaaminen koko määritetään seuraavan kaavan mukaisesti:

da =
18VTSη

ρ0g
, (2.2)

missä VTS on putoamisnopeus, η kaasun viskositeetti, ρ0 yksikkötiheys ja g vapaa-

pudotuksen kiihtyvyys.(Hinds, 1999, p.53)

Aerodynaaminen hiukkaskoko voidaan määrittää inertiaalisella impaktiolla. Tässä

hiukkaset ohjataan kaasuvirtauksella kohti keräyslevyä. Kaasu väistää levyä, mutta

hiukkaset, joiden inertia on liian suuri, irtoavat kaasuvirtauksesta ja osuvat levyyn.

Tapahtumaa kutsutaan impaktioksi ja tällaista hiukkasia keräävää laitetta impak-

toriksi. Mittauksen kannalta impaktorissa kiinnostavin suure on 50 % keräystehok-

kuuden aerodynaaminen hiukkaskoko. Tästä hiukkaskoosta ylöspäin impaktorin ke-

räystehokkuus on yli 50 %. Ideaalinen keräystehokkuuskäyrä on askelfunktio, mutta

todellisuudessa se on jyrkän s-käyrän muotoinen.(Hinds, 1999)

2.2.3 Hiukkasten sähköinen liikkuvuuskoko

Kun sähköisesti varattu hiukkanen asetetaan sähkökenttään, sen liike saavuttaa

vakionopeuden, joka on analoginen putoamisnopeuteen painovoiman ansiosta. Jos

hiukkasen varausmekanismi on tiedossa ja hallittu, voidaan tiettyä sähköistä liik-

kuvuutta vastaavan hiukkasen koko määritellä. Pallomaisille hiukkasille sähköinen

liikkuvuushalkaisija on yhtä suuri kuin tilavuushalkaisija. Pallomaisen, yksikköti-

heyksisen ja kerran varatun hiukkasen sähköinen liikkuvuushalkaisija on siis yhtä

suuri kuin sen aerodynaaminen halkaisija.(Hinds, 1999, pp.121�127)

2.3 Pakokaasupäästöjen vähentämismenetelmät

Pakokaasupäästöjä on onnistuttu lainsäädännöllä vähentää esimerkiksi sääntelemäl-

lä polttoaineen rikkipitoisuutta. Euroopan unionin alueella direktiivit ovat laskeneet

vuoden 1994 polttoaineen rikkipitoisuudeen 2000 ppm:stä nykypäivänä esiintyvään

10 ppm:ään (DieselNet, 2015). Nykyinen lainsäädäntö asettaa kuitenkin niin tiu-

kat rajat ajoneuvopäästöille, ettei rajoja käytännössä pysty saavuttamaan ilman
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pakokaasun jälkikäsittelyä. Dieselajoneuvojen pakokaasupäästöjä voidaan vähentää

esimerkiksi pakokaasun uudelleenkierrätyksellä (EGR, engl. Engine Gas Recircu-

lation), kaasujen hapetuskatalysaattorilla (DOC, engl. Diesel Oxidation Catalyst),

kaasujen pelkistyksellä (SCR, Selective Catalytic Reduction), hiukkashapetuskata-

lysaattorilla (POC, engl. Particle Oxidation Catalyst), hiukkassuodattimella (DPF,

engl. Diesel Particulate Filter) tai Lean NOx trap (LNT) -menetelmällä. Alla on

esitetty tämän työn kannalta oleelliset pakokaasun jälkikäsittelyn komponentit.

Yleisin vanhemmissakin dieselajoneuvoissa esiintyvä jälkikäsittelykomponentti on

hapetuskatalysaattori. Katalysaattori hapettaa hiilivedyt ja hiilimonoksidin hapen

läsnäollessa vedeksi ja hiilidioksidiksi. Katalyytti vaatii toimiakseen riittävän kor-

kean lämpötilan. Moottoria kuormittaessa pakokaasu kuljettaa riittävän määrän

lämpöä aktivoidakseen katalyytin hapettavaa reaktiota varten. Kylmäkäynnistyksen

yhteydessä ja pitkien tyhjäkäyntijaksojen jälkeen katalysaattorin lämpötila yleensä

laskee, eikä se kykene tehokkaasti muuttamaan säänneltyjä pakokaasun komponent-

teja hiilidioksidiksi ja vedeksi. Katalysaattorilla voi myös olla negatiivisia vaikutuk-

sia pakokaasuun. Paljon rikkiä sisältävän polttoaineen poltosta syntyy rikkidioksidia.

Katalysaattori hapettaa sen rikkitrioksidiksi joka yhdessä veden kanssa muodostaa

rikkihappoa.(Arnold et al., 2006)

NOx:n vähentämistä varten voidaan käyttää SCR:ää. Toimintaperiaatteena SCR:ssä

on muuttaa pakokaasun NOx typeksi ja vedeksi katalyysaattorin ja pakokaasuun se-

koitettavan lisäaineen avulla. SCR vaatii toimiakseen riittävän korkean lämpötilan

kuten hapetuskatalysaattori. Katalyyttimateriaalin tarvitsema lisäaine pelkistävää

reaktiota varten on ammoniakki (NH3). Ammoniakki on kuitenkin varastoitavuuden

ja myrkyllisyyden vuoksi hankala käyttää ajoneuvosovelluksissa. Ratkaisuna käyte-

tään urea-vesiliuosta, jota myydään kauppanimellä AdBlue R©. Ennen SCR:ää pako-

kaasuun ruiskutetaan ureaa, josta vapautuu riittävän korkeassa lämpötilassa am-

moniakkia. Ideaalitilanteessa urearuiskutusta pitäisi ohjata siten, että ammoniakkia

on riittävästi tarvittavaan reaktioon mutta sitä ei kuitenkaan kulkeudu pakokaa-

sun mukana ympäristöön. SCR:ää käytettäessä lainsäädäntö rajoittaa pakokaasun

ammoniakkipitoisuuden 10 ppm:ään.
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3. PÄÄSTÖJEN MITTAUS AJONEUVON

TODELLISESSA KÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ

Pakokaasupäästöjen mittaus moottorin tai ajoneuvon tyyppihyväksyntää varten on

perinteisesti suoritettu laboratoriossa. Laboratoriossa voidaan suorittaa täsmällisiä

ja toistettavia kokeita. Päästömittausten ja -rajojen lopullinen päämäärä on paran-

taa ilmanlaatua ja vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. Laboratoriomittaukset

antavat hyvän kuvan siitä, minkälaista erilaisten ajoneuvojen päästö on hallituissa

olosuhteissa ja miten eri valmistajien moottorit tai jälkikäsittely vaikuttavat pääs-

töön samalla ajosuoritteella. Todellisessa ajossa monet tekijät, kuten ympäristön

lämpötila, liikennenopeus, ilman kosteus, kuljettajan käytös, polttoaine, voiteluöljy

ja hyötykuorma, vaikuttavat moottorin olosuhteisiin ja sitä kautta päästöihin.

Moottori- ja alustadynamometrimittaukset ovat pakokaasupäästöjen tutkimuksen

näkökulmasta hallittuja ympäristöjä. Pakokaasupäästöjä voidaan tutkia myös esi-

merkiksi jahtaus-, tienvarsi- tai tunnelimittauksilla. Näille mittausympäristöille on

ominaista todellisten päästöjen muodostumisen ja niiden ilmanlaatuvaikutuksen tut-

kiminen. Lisäksi liikenteessä ajoneuvojen päästö saattaa kehittyä paljon siihen men-

nessä kun se pääsee vaikuttamaan ihmisten hengitysilman laatuun. Franco et al.

(2013) ovat kirjoittaneet hyvin kattavan katsauksen pakokaasupäästöjen mittauk-

sesta erilaisissa ympäristöissä.

3.1 Ajoneuvopäästöjen mittausympäristöt

Raskaalla kalustolla yhdenlaista moottoria voidaan käyttää useissa erilaisissa ajo-

neuvoyhdistelmissä. Rekan nuppi saattaa ajaa siirtoajoa ilman kuormaa tai 30 ton-

nin peräkärryn kanssa. Vastaavasti traktori saattaa tehdä lumitöitä, vetää perässään

kärryllistä paaleja tai kyntää peltoa. Alustadynamometri soveltuu henkilöautoille ja

raskaalle tiestöllä kulkevalle kalustolle joiden käyttö on käytännössä aina siirtoajoa.

Alustadynamometrimittaus on työkoneelle kuitenkin harvoin edustava. Tämän ta-
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kia raskaalla kalustolla ja työkoneilla laboratoriomittauksissa kuormitetaan pelkkää

moottoria dynamometrilla, eikä koko ajoneuvoyhdistelmää alustadynamometrillä.

Näin päästöt saadaan suhteutettua moottorin tekemään työhön. Työkoneella moot-

torin tehoa käytetään myös usein muihin työkoneelle ominaisiin tarkoituksiin, kuten

nostolaitteen käyttöön tai voimanulosottoakselin (PTO, engl. Power Take-O�) kaut-

ta muihin sovelluksiin. Laboratorio-olosuhteissa on mahdollista määrittää hallituissa

olosuhteissa moottorin päästöt sellaisina kuin ne ovat pakoputkessa. Imuilman läm-

pötila ja kosteus, laboratorion lämpötila, polttoaine, voiteluöljy ovat vakioitavissa

ja tutkimusta varten hallittavissa.

Pakokaasun kehittymistä ilmakehässä on tutkittu kentällä erilaisin menetelmin. Jah-

tausmittauksella on ollut mahdollista arvoida yksittäisen ajoneuvon päästöjä todel-

lisessa ajossa. Pakokaasu on monimutkainen seos, joka kehittyy entisestään pääs-

tessään ilmakehään. Pakoputken suulla tapahtuu välittömästi laimenemista ja jääh-

tymistä, jonka jälkeen pakokaasu kehittyy yhteisvaikutuksessa ympäristön kaasujen

kanssa. Ympäristöllä voi olla hyvin vahva vaikutus lopputulokseen. Jahtausmittauk-

sessa käytetään mobiililaboratoriota, johon mittalaitteet ovat asennettuina (esim.

Pirjola et al., 2004; Dal Maso et al., 2015). Näytteenotto tapahtuu perinteisesti

mobiililaboratorion keulalta, josta näyte viedään mittalaitteille. Jahtausmittauksen

tuottama raakasignaali on käytännössä mitattavan auton takana kulkevassa autossa

matkustavien altistus pakokaasuille.

Nukleaatiomoodin hiukkasia ei esiinny vielä pakoputkessa, koska korkea lämpöti-

la pitää potentiaalisesti nukleoituvan aineen kaasufaasissa. Laboratoriomittauksissa

käytettävä pakokaasun näytteenottomenetelmä vaikuttaa vahvasti nukleaatiomoo-

din muodostumiseen. Jahtausmittauksen ja moottorilaboratoriomittauksen tuloksia

vertailemalla on ollut mahdollista kehittää laboratoriota varten näytteenottomene-

telmä, joka jäljittelee pakokaasun laimenemista ilmakehässä (Rönkkö et al., 2006).

Ilmakehässä laimentuessa rikkipitoisella polttoaineella pakokaasusta voi kuitenkin

nukleoitua hiukkasia, joiden lukumääräpitoisuus suhteessa nokimoodiin on yleensä

hyvinkin merkittävä.

Vaikka jahtausmittauksessa mitattava suure vastaa perässä kulkevassa autossa mat-

kustavien altistusta päästöille, voidaan mitattavan ajoneuvon kokonaispäästöä ar-

vioida. Jahdattavan auton moottoridataa voidaan kerätä, jolloin imuilman massa-

virran ja polttoaineensyötön perusteella on mahdollista arvioida pakokaasun CO2-

pitoisuus. Jos mobiililaboratoriossa mitataan pakokaasuvanan CO2-pitoisuus ja ym-
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päröivän ilman pitoisuus on myös tiedossa, on mahdollista määrittää pakoputkelta

mobiililaboratoriolle tapahtuvan laimenemisen laimennussuhde. Tämän jälkeen voi-

daan määrittää ajoneuvon päästökerroin joko kuljettua kilometria kohden tai pol-

tettua kilogrammaa polttoainetta kohden. Vaihtoehtoisesti yhdistetyssä jahtaus- ja

alustadynamometritutkimuksessa ajosuorite voidaan toistaa laboratoriossa ja mita-

ta pakokaasun CO2-pitoisuus jahtausmittausta vastaavissa ajo-olosuhteissa.

Jahtausmittauksen etuja ovat selkeä mittauskohde ja ilmakehän välittömän vaiku-

tuksen arvioiminen. Mitattavaa signaalia kuitenkin häiritsee ympäristön, kuten mui-

den autojen päästöt. Nykyaikaista, hiukkassuodattimella varustetun dieselhenkilö-

auton päästöä mitattaessa saattaa tuloksessa olla suurikin virhe, jos edellä on mit-

tauksen aikana ajanut 20 vuotta vanha dieselauto, jossa ei käytetä pakokaasun jäl-

kikäsittelyä. Jahtausmittauksena suoritettava tutkimus on myös verrattain halpaa

suhteessa moottori- tai alustadynamometrin kuluihin. Mobiililaboratorion suhteen

kiinteä kulu syntyy hankinnan yhteydessä, mutta sen jälkeen kulut skaalautuvat

yleensä käyttöasteen mukaan. Lisäksi jahdattavia autoja voi olla useita. Samaa au-

toa voidaan jahdata koko päivän tai keskittyä vuorotellen useampaan autoon ja

muodostaa käsitys pienestä otannasta autokannasta.

Jahtausmittauksessa päästään lähemmäs reaalimaailman päästöjä, mutta mittaus-

tarkkuus ja toistettavuus kärsivät suhteessa laboratoriomittaukseen. Tienvarsi- ja

tunnelimittauksissa päästään paremmin käsiksi liikennemassan vaikutukseen ilman-

laatuun, mutta yksittäisen päästölähteen erittely muuttuu käytännössä mahdotto-

maksi. Statiönääriset mittaukset ovat yleensä helpompia toteuttaa verkkovirran saa-

tavuuden takia. Tienvarsimittauksessa mittauspaikka voi olla ajoradan välittömässä

läheisyydessä tai sitä voidaan siirtää eri etäisyyksille ajoradasta. Jos mittauspiste

on tarpeeksi lähellä ajorataa ja liikenne harvaa, on yksittäisten autojen aiheuttamat

päästöt mahdollista eritellä. Moottoridataa ei käytännössä ole mahdollista kerätä

suurelta määrältä ajoneuvoja, joten säänneltyjen pakokaasukomponenttien pitoisuu-

det voidaan ilmoittaa vain CO2-päästöä kohden. Liikennemäärän kasvaessa mitat-

tava näyte alkaa edustaa suurempaa massaa eikä yksittäistä ajoneuvoa välttämättä

voida eritellä. Liikenteenseurannan avulla on kuitenkin mahdollista kerätä trendejä

ajoneuvoluokkien tai ajoneuvojen iän perusteella. Siirtämällä mittauspaikkaa ajo-

radasta poispäin voidaan arvioida päästöjen kehittymistä lyhyellä aikavälillä sekä

terveysvaikutuksia. Tienvarsimittausten rinnalla on tehty myös tunnelimittauksia.

Tunnelimittauksessa on mahdollista eritellä tunnelin sisällä ilmavirtauksessa kasva-

neet päästökomponenttien pitoisuudet. Pitoisuuksien erotus tunnelin päiden välillä
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kertoo liikennemassa aiheuttaman muutoksen ympäröivään ilmaan.

Moottorin päästömittaukset tyyppihyväksyntää varten suoritettiin hyvin pitkään

vain moottorin elinkaaren alussa laboratoriossa. Ajoneuvon ikääntyessä sen pääs-

töt huonontuvat moottorin ja pakokaasun jälkikäsittelyn ikääntyessä. EURO V ja

VI -direktiiviit velvoittavat mittaamaan päästöt moottorin elinkaaren aikana. Näin

halutaan valvoa, että tyyppihyväksynnän saaneen moottorin tai ajoneuvon päästöt

pysyvät lainsäädännön asettamien rajojen puitteissa. Mittaustekniseksi ratkaisuksi

on kehitetty kannettavia päästöjenmittausjärjestelmiä (PEMS, engl. Portable Emis-

sion Measurement System), joita käyttämällä päästöt voidaan mitata pakoputkesta

ajon aikana. Mittalaitteiden kehityksen myötä tyypillinen kaupallinen PEMS on sen

kokoinen, että se mahtuu henkilöauton tavaratilaan.

PEMS asennetaan mitattavan ajoneuvon kyytiin ja näyte kerätään mittaustavas-

ta riippuen pakoputken sisältä, pakoputken suulta tai pakokaasuvanasta. Jos näyte

kerätään pakoputken sisältä, on tilanne mittausteknisesti sama kuin laboratorios-

sa. Ajoneuvon hallinta ja ympäristö vaikuttavat edelleen päästöjen muodostumi-

seen. PEMS-mittauksella voidaan kuitenkin arvioida päästöjen eroja laboratorion

ja reaalimaailman välillä. PEMS-mittauksissa suurimpia rajoituksia ovat käytettä-

vä laitekanta ja mittauksen ajallinen kesto. Teho pitää yleensä saada akulta, jonka

kapasiteetti on rajallinen. Mittalaitteilta vaaditaan kestävyyttä ja kannettavuutta.

3.2 Päästörajojen kehitys Euroopassa

Ajoneuvopäästöjä rajoittava lainsäädäntö Euroopassa on tiukentunut paljon viimeis-

ten 15 vuoden aikana. Henkilöautojen päästöjä rajoitetaan Euro 1�6 -standardeilla

ja raskaalla kalustolla vastaavasti Euro I�VI -standardeilla. Työkoneiden päästöjä

säännellään Stage I�IV standardeilla, jotka on lainsäädännössä määritetty kantadi-

rektiivissä (Euroopan parlamentti ja neuvosto, 1997) ja sitä täydentävissä direktii-

veissä.(Directives on emissions from non-road mobile machinery 2013)

Työkoneiden kantadirektiivin määrittelemän Stage I -standardin päästörajat as-

tuivat voimaan 1.1.1999. Samassa direktiivissä määritetty Stage II astui voimaan

1.1.2001. Tänä päivänä valmistettavien työkoneiden moottorien pitää olla yhteen-

sopivia Stage IV -standardin kanssa, joka astui voimaan 1.1.2014.(Directives on

emissions from non-road mobile machinery 2013) Taulukossa 3.1 on listattu 130�

560 kW työkoneiden päästorajat Euroopassa voimassa olevien standardien mukai-
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Taulukko 3.1 Työkoneiden päästörajojen historiallinen kehitys Euroopassa 130�560 kW
teholuokan moottoreille. Stage V päästörajoista ei vielä ole tehty päästöstä, tässä esitetty
nykyisen esityksen arvot.(DieselNet, 2014b)

Päästötaso Alkamisaika CO HC NOx HC + NOx PM PN
(Stage) g/kWh #/kWh
I 01/1991 5,0 1,3 9,2 - 0,54 -
II 01/2002 3,5 1,0 6,0 - 0,2 -
III A 01/2006 3,5 - - 4,0 0,2 -
III B 01/2011 3,5 0,19 2,0 - 0,025 -
IV 01/2014 3,5 0,19 0,4 0,025 -
V 01/2019 3,5 0,19 0,4 - 0,015 1012

sesti. Päästörajat ovat tiukentuneet huomattavasti. Hiukkasmassan (PM, engl. Par-

ticulate mass) päästöraja on Stage I mukaisesti 0,54 g/kWh, kun nykyisen Stage

IV:n mukaisesti hiukkasmassaa saa moottorista päästä vain 0,025 g/kWh. Hiuk-

kasmassan päästöraja on siis laskenut 95,4 % 23 vuoden aikana. NOx:n päästöraja

on pudonnut vastaavalla prosenttiosuudella luvusta 9,2 g/kWh lukuun 0,4 g/kWh.

(DieselNet, 2014b)

Työkoneiden päästörajoja suunnitellaan yhä tiukemmiksi. Euroopan komission on

syyskuussa 2014 esittänyt uutta, Stage V -päästörajan säännöstä.(Euroopan ko-

missio, 2014b) Siinä työkoneilta vaaditaan tulevaisuudessa vastaavaa varsinaisen

käytön päästöjen yhdenmukaisuutta tyyppihyväksynnän kanssa, kuten EURO V ja

VI -direktiiveissä. Moottorivalmistajan tulee huolehtia siitä, että työkoneen päästöt

pysyvät tyyppihyväksyntää vastaavalla tasolla koko työkoneen hyödyllisen eliniän

ajan.(Euroopan komissio, 2014a) Huomiotavaa Stage V esityksessä on hiukkasluku-

määrän (PN, engl. Particle Number) päästörajan lisääminen uutena luokkana. Ties-

töllä kulkevalla kalustolla lukumäärärajoitus on johtanut DPF:n lisäämiseen osaksi

pakokaasun jälkikäsittelyä.

3.3 PEMS osana päästömittausta

Työkoneille suoritettavasta PEMS-mittauksesta ei ole vielä lainsäädäntöä olemassa.

Hyvä indikaatio tulevaisuudesta on Euroopan komission tutkimuskeskuksen (JRC,

engl. Joint Research Centre) julkaiseman työkoneiden PEMS-mittauksen testausra-

portti (Bonnel et al., 2013). Lähtökohdaksi tutkimuksessa on otettu nykyisen Euro
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VI -standardin mukainen PEMS-mittaus1. PEMS-mittauksen ohjeistus löytyy ase-

tuksen Euroopan komissio (2011) liitteestä 2 lisäyksineen. EURO VI -päästöstandardi

on suunnattu tiestöllä liikkuvalle raskaalle kalustolle, minkä takia se ei kaikilta osin

sovellu työkoneille. Esimerkiksi Euroopan komissio (2011, Liite 2, kohta 4.5) määrit-

tää ajalliset prosenttiosuudet mittausjaksosta, joiden ajan ajoneuvon pitäisi liikkua

tietyillä nopeusalueilla. Työkoneelle ominainen käyttö poikkeaa tiestöllä liikkuvasta

kalustosta. Tämä vaikuttaa ajosuoritteiden suunnitteluun ja laiteasennukseen.

3.4 Päästörajojen kehitys Euroopan ulkopuolella

Moottori- tai ajoneuvovalmistajien markkinat rajoittuvat harvoin vain tietylle maan-

tieteelliselle alueelle. Euroopan sisällä päästölainsäädäntö on yhtenäistä, mutta kan-

sainvälistä myyntiä ajatellen saattaa moottorien tai ajoneuvojen markkinakohtainen

suunnittelu olla raskas ja aikaa vievä prosessi. Päästöstandardeja on pyritty yhte-

näistämään kansainvälisellä tasolla. Stage III ja IV -standardit ovat suurimmalta

osalta yhtenäisiä Yhdysvalloissa käytettyjen Tier 3 ja 4 -standardien kanssa. Sta-

ge V:n hiukkaslukumäärärajoituksen myötä yhtenäinen linja vaikuttaisi purkautu-

van.(DieselNet, 2014b)

Muualla maailmassa päästörajat seuraavat Euroopan ja Yhdysvaltojen Stage ja Tier

-päästötasoja jonkin verran jäljessä. Eurooppalaisia standardeja käytetään referens-

sinä, joiden perusteella valitaan omat päästörajat. Kiinassa Stage I/II -päästötaso

on astunut voimaan vuodesta 2007, Stage III -taso 10/2014 alkaen ja Stage IV:ää

vastaavaa päästötasoa ei ole vielä asetettu.(DieselNet, 2014a) Intiassa työkoneiden

päästötasot on jaettu kahteen ryhmään riippuen siitä, soveltuuko työkone rakennus-

työhön vai maataloustyöhön. Intian maatalouskoneiden vuonna 2011 voimaan astu-

nut Bharat Stage III A vastaa eurooppalaista Stage III A -päästötasoa.(DieselNet,

2008) Yleisesti kehitys Euroopan ja Yhdysvaltojen ulkopuolella vaikuttaa olevan

yhden lainsäädännön vaiheen, noin 4 vuotta, jäljessä.

1Määritelty asetuksissa Euroopan parlamentti ja neuvosto (2009), Euroopan komissio (2011) ja
Euroopan komissio (2013).
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4. LAITTEISTO

Tässä luvussa esitellään diplomityössä käytetty laitteisto. PEMS:iä käytetään sekä

laboratorio- että kenttämittauksessa. Referenssilaitteistoa käytetään vain laborato-

riomittauksessa ja sen tuottamaa dataa käytetään PEMS:n näytteenoton validointiin

ja laitesignaalien vertailuun.

4.1 TTY:n PEMS

TTY:n PEMS koostuu ohjausyksiköstä, pakokaasun näytteenotosta, mittalaitteista

sekä virtalähteestä. Laitteisto on mittalaitteita lukuunottamatta kehitetty TTY:llä

ajoneuvopäästöjen tutkimista varten. Laitteistoa kehittäessä päätavoitteena ei ole

ollut kehittää mittausjärjestelmää yksinomaan tyyppihyväksyntämittaukseen vaan

mahdollisimman kattavasti päästömittauksiin soveltuvaksi.

4.1.1 PEMS:n ohjausyksikkö

PEMS:n ohjausyksikkö ohjaa laimentimien virtauksia ja lämmitystä sekä CO2-pitoi-

suuksien mittausta näytteenoton laimennussuhteen määrittämiseksi (ks. Kuva 4.1).

Ohjausyksikössä on laimennusta varten käytettävissä neljä pumppua, joista kolme on

imeviä ja yksi puhaltava. Kukin pumppu kykenee tuottamaan 20 litran virtauksen

minuutissa. Laimennukseen käytettävä ilma otetaan ympäristöstä. Laimennusilma

ohjataan kuivaimen, aktiivihiili- ja HEPA-suodatinten läpi laimentimille.

CO2-mittausta varten on käytettävissä neljä anturia, jotka on asennettu ohjausyk-

sikköön. Yksi antureista soveltuu raa'an pakokaasun (0�20 % CO2) ja muut kolme

laimennetun näytteen CO2-pitoisuuden (0�1 % CO2) mittaamiseen. Raakapäästön

mittausta varten näyte on kuivattava ennen anturia ohjaamalla se na�on-putken

lävitse. CO2-mittausta varten ohjausyksikössä on lisäksi yksi imevä pumppu an-

tureiden näytevirtausta varten ja yksi puhaltava pumppu na�on-putken kuivaavaa

virtausta varten.
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Kuva 4.1 TTY:n PEMS:n näytteenoton tyypillinen järjestely. Pakoputkesta otettava
näyte laimennetaan 150 ◦C lämpöisellä laimennusilmalla. Sen jälkeen näyte johdetaan
300 ◦C lämmitysputken lävitse ja laimennetaan huoneenlämpöisellä laimennusilmalla jotta
näytteen lämpötila on sopiva mittalaitteille. Pakokaasun ja laimennettujen vaiheiden CO2-
pitoisuuksien perusteella on mahdollista laskea näytteenottojärjestelmän laimennussuhde.

Virtausten lämmitystä varten on käytettävissä kaksi Meyerin lämpöpatruunaa. Yh-

dellä lämmitetään primäärilaimennuksen laimennusvirtausta ja toisella lämmitetään

sekundäärilaimentimelle virtaavaa näytettä.

Ohjausyksikkö jakaa sähkövirran kaikille PEMS:ssä käytetyille laitteille. Virtaläh-

teeksi tarvitaan 24 V tasavirtaa joko akulta tai teholähteeltä. Lämmittimet ja pum-

put toimivat 24 V jännitteellä, mutta mittalaitteita varten ohjausyksikössä on 2 kW

invertteri joka tuottaa 230 V vaihtovirtaa. Ohjausyksikössä on kolme diodeilla oh-

jattua liitäntää virtalähteille, jotta virtalähdettä voidaan vaihtaa sammuttamatta

laitteistoa.
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4.1.2 PEMS:n näytteenotto

PEMS-näytteenotto on mukaelma JRC:n vuonna 2009 esittelemästä protyyppinäyt-

teenotosta PEMS-mittauksia varten joka olisi yhteensopiva henkilöauton pakokaa-

sun hiukkaspäästöjen mittaukseen suunnatun, niin sanotun PMP-protokollan kanssa

(Giechaskiel et al., 2009). Näyttenoton pitää koostua seuraavista osista:

1. Kuuma primäärilaimennus, laimennussuhde yli 10:1 ja laimennusilman läm-

pötila yli 150 ◦C

2. Haihdutuskammio, jonka seinälämpötila pidetään 300�400 ◦C lämpöisenä

3. Sekundäärilaimennus, jonka laimennusilma on ympäröivän ilman lämpöistä.

Tämän lisäksi näytteenoton suorituskyvyltä vaaditaan yli 99 % haihtuvuutta 30 nm

tetrakontaanihiukkasille ja kiinteiden hiukkasten häviöille on asetettu omat rajoi-

tukset.(Mamakos, 2012) PEMS:n näytteenoton laimennussuhteet ja lämpötilat ovat

vaatimusten mukaiset, mutta hiukkasten läpäisykykyä hiukkaskoon funktiona tai

tetrakontaanin haihtuvuutta ei ole karakterisoitu.

Näytteenottojärjestelmä koostuu kahdesta peräkkäisestä ejektorilaimentimesta (ks.

Kuva 4.1). Ensimmäisen ejektorilaimentimen laimennusvirtaus lämmitetään 150 ◦C

lämpöiseksi. Toisen ejektorin laimennusvirtaus on ympäröivän ilman lämpöistä. Ejek-

torilaimentimet imevät noin litran näytevirtauksen minuutissa. Laimennusilman vir-

taus on 15�20 litraa minuutissa. Ejektorilaimentimien välissä on poistohaara, josta

on mahdollisuus mitata kerran laimennetun näytteen pakokaasukomponenttien pi-

toisuuksia. Toiselle ejektorilaimentimelle kulkeva virtaus lämmitetään 300 ◦C läm-

pöiseksi ennen sekundäärilaimennusta. Kuuma ejektorilaimennin ja sitä seuraava

lämmitysvaihe on eristetty lasivillakourulla lämpöhäviöiden minimoimiseksi. Ejek-

torilaimentimia käytettäessä nollamittaus on mahdollista tehdä siten, että ejektorin

poistoa kuristetaan. Ejektorilaimentimen näytevirtaus perustuu paine-eroon ejek-

torilaimentimen yli. Näytevirtaus lakkaa jos painetta poiston puolella kasvatetaan

tarpeeksi.

4.1.3 PEMS:n mittalaitteet

PEMS:iin liittyvät mittalaitteet on koostettu Taulukkoon 4.1. Laitekokoonpanolla

on tarkoitus mitata pakokaasun hiukkaslukumäärä- ja NOx-pitoisuudet ja kerätyn
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Taulukko 4.1 PEMS:n mittalaitteiden käyttötarkoitus ja yksiköt

Laite Mitattava asia Yksiköt
CPC 3776 Hiukkaslukumäärä #/cm3

EEPS 3090 Hiukkaskokojakauma #/cm3

CO2 -anturit CO2, laimennussuhde % / ppm
T201 NOx ppm
IMC Moottoriparametrit Useita

moottoridatan perusteella määrittää testisyklien päästökertoimet.

TSI 3090 Engine Exhaust Particle Sizer Spectrometer (EEPS) mittaa hiuk-

kaskokojakaumaa jatkuvasti 5,6�560 nm kokoalueella maksimissaan 10 Hz näytteen-

ottotaajuudella. Laitteen toiminta perustuu hiukkasten sähköiseen varaamiseen ja

niiden sähköisen liikkuvuuden analysointiin. Näytevirtauksen hiukkaset varataan

ensin bipolaarisella koronavaraajalla, jonka jälkeen näyte ohjataan kahden koaksi-

aalisen sylinterin väliin. Sylinterien välillä on korkeajännite, joka pakottaa varau-

tuneet hiukkaset törmäämään sisempään sylinteriin. Sisempi sylinteri koostuu 22

toisistaan sähköisesti eristetystä elektrometrirenkaasta, joille varautuneet hiukkaset

jakautuvat sähköisen liikkuvuutensa perusteella. Törmänneiden hiukkasten varaus

siirtyy elektrometreille. Hiukkasten varautumistodennäköisyyksien ja elektrometrien

virtojen perusteella voidaan määrittää eri kokoluokkien lukumääräpitoisuudet.(TSI,

2012)

TSI 3776 Condensation Particle Counter (CPC) mittaa yli 2,5 nm kokoisten

hiukkasten lukumäärää 1 Hz näytteenottotaajuudella. Mittaus perustuu hiukkas-

ten kasvattamiseen riittävän suuriksi jotta ne voidaan havaita optisesti. Laitteessa

näytevirtaus ohjataan ylikylläistä butanolihöyryä sisältävän saturaattoriputken lä-

vitse. Tämän jälkeen näytettä jäähdyttämällä saadaan butanoli kondensoitumaan

näytevirtauksessa olevien hiukkasten pinnalle. Kasvatuksen jälkeen näytevirtauksen

hiukkaset lasketaan fotodetektorilla.(TSI, 2014)

Teledyne T201 on yhdistelmä T200 NOx-analysaattorista ja M501 ammoniakki-

konvertterista. Mittausperiaatteena on mitata vuorotellen NO:n, NOx:n ja TNX:n

(NOx + NH3) pitoisuudet ja näiden erotuksista laskea NO2:n ja NH3:n pitoisuudet.

Varsinainen mittausmenetelmä on NO:n pitoisuuden mittaaminen kemiluminesens-

silla. Näytevirtaukseen sekoitetaan otsonia, joka reagoi NO:n kanssa muodostaen vi-

rittyneen NO2-molekyylin ja O2-molekyylin. Laskeutuessaan viritystilalta NO2 emit-

toi fotonin, jonka aallonpituus on 600�3000 nm. Näytevirtauksen NO-pitoisuus on
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suoraan verrannollista emittoidun valon intensiteettiin.(Teledyne Advanced Pollu-

tion Instrumentation, 2013a; Teledyne Advanced Pollution Instrumentation, 2013b)

NO2-mittausta varten näyte ohjataan lämmitettyjen molybdeeni-lastujen läpi. NO2:n

reaktio molybdeenin kanssa tuottaa NO:ta, joka mitataan otsonin aiheuttamalla

kemiluminesenssilla. Tällöin mitattu signaali on NO:n ja NO2:n summa eli NOx-

pitoisuus.(Teledyne Advanced Pollution Instrumentation, 2013b)

Ammoniakki vaikuttaa myös NOx-mittaukseen. Jos ammoniakkia on läsnä, se reagoi

molybdeenin kanssa muodostaen NO:ta ja kasvattaa mitattua NOx-signaalia. Am-

moniakkikonvertterissa on katalyytti ammoniakin ja typpidioksidin muuttamiseksi

typpimonoksidiksi. Kun näyte ohjataan ammoniakkikonvertterin läpi, on mitattu

signaali NO:n, NO2:n ja NH3:n summa eli TNX. Nyt NO2 on NOx:n ja NO:n ero-

tus ja NH3 TNX:n ja NOx:n erotus.(Teledyne Advanced Pollution Instrumentation,

2013a)

IMC busDAQ-X on automaatioväylässä (CAN, engl. Controller Area Network)

kulkevien viestien keräämiseen tarkoitettu laite. Tallennettavat viestit valitaan mit-

tauksen suunnitteluvaiheessa. CAN-väylästä voidaan tallentaa useita hyödyllisiä vies-

tejä kuten polttoaineen ruiskutusmäärää, öljyn lämpötilaa, urearuiskutuksen mää-

rää, moottorin kierroslukua, käytettyä tehokäyrää ja kuormaa.(imc BUSDAQ: De-

vice options)

PEMS-laitteiston käynnistystä ja huoltotaukoja varten laitteistoon kuuluu 3,5 kW

24 V jännitelähde. Sitä voidaan käyttää stationäärisen mittauksen tarpeisiin. Ajon

aikaisia mittauksia varten on kaksi 24 V, kapasiteetiltaan 100 Ah LiFePO4-akkua.

Yksi akku mahdollistaa siis noin kahden tunnin mittauksen 1 kW keskimääräisellä

kuormalla. Akun kennojen jännitettä voidaan seurata USB-yhteyden yli tietokoneel-

la.

4.2 Laboratoriomittauksessa käytetty referenssilaitteisto

Referenssilaitteisto koostuu näytteenotosta laimentimineen ja päästökomponenttien

mittalaitteista. Samaa näytteenottoa käytetään yleisesti Aerosolifysiikan laborato-

rion ajoneuvopäästömittauksissa. Kuva 4.2 esittää referenssinäytteenoton tyypillis-

tä mittausjärjestelyä.
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Kuva 4.2 Laboratoriomittauksessa referenssinä käytetty näytteenotto. Näyte otetaan huo-
koinen putki -laimentimella (PTD) pakoputkesta, jonka jälkeen se kulkee viipymäaikaputken
läpi ejektorilaimentimelle. Tämän jälkeen näyte ohjataan laitteille.

4.2.1 Referenssilaitteiston näytteenotto

Referenssilaitteiston näyttenotto koostuu kolmesta tärkeästä osasta: huokoinen put-

ki -laimentimesta (PTD, engl. Porous Tube Diluter (Mikkanen et al., 2001), ks.

Kuva 4.2), viipymäaikaputkesta ja ejektorilaimentimesta. Käytetty näytteenotto-

tapa jäljentää ilmakehässä tapahtuvaa laimenemisprosessia kun pakokaasu pääsee

pakoputkesta ulos.(Rönkkö et al., 2006)

PTD koostuu kahdesta koaksiaalisesta putkesta joiden välissä on huokoinen seinä.

Putkien väliin ohjataan 50 litran virtaus minuutissa 30 ◦C lämpöistä laimennusil-

maa. Laimennussuhteeksi säädetään 12. Primäärilaimennuksen jälkeen on viipymä-

aikaputki, jossa viipymäaika on 2,9 sekuntia (Vaaraslahti et al., 2004). Viipymäaika-

putken jälkeen näyte laimennetaan vielä ejektorilaimentimella, jonka laimennussuh-

de on käytetystä ejektorikurkusta riippuen 5�12. Ejektorilaimentimen imu on 5�10

litraa minuutissa. Huokoinen putki -laimennin ei ole imevä laimennin, joten ejek-

torilaimentimen imun lisäksi tarvitaan ohivirtaus, joka tuottaa varsinaisen imun

huokoinen putki -laimentimen läpi. Tällä ohivirtauksella säädetään myös primääri-

laimennussuhde. Tämän laimennusjärjestelmän kanssa nollamittaus on mahdollista

siten, että ohivirtaus otetaan pois. Huokoinen putki -laimentimen laimennusvirtaus

jakaantuu tällöin sekä ejektorin suuntaan että pakoputkeen ja laitteet mittaavat

paineilmaa.

Ejektorilaimentimen jälkeen laitteiden imemä virtaus voitiin ohjata kolmitiehanalla

joko termodenuuderin läpi tai sen ohi. Termodenuuderissa näytevirtaus lämmite-

tään 265 ◦C lämpötilaan. Tämän jälkeen näytevirtaus jäähdytetään putkessa, jonka

seinämillä on aktiivihiiltä. Kuumennuksen aikana kaasuksi haihtuneet komponentit
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Taulukko 4.2 Laboratoriomittauksen PEMS:lle referenssinä käytetyt mittalaitteet.

Mittalaite Mitattava suure Vertailun kohde
ELPI+ Hiukkaskokojakauma Näyteenotto
CPC 3025 Yli 3 nm hiukkaslukumäärä CPC 3776
MEXA NOx, HC, CO2 T201, CO2-anturi

absorboituvat aktiivihiileen. Termodenuuderin läpi mitatut hiukkaset ovat siis haih-

tumattomia alle 265 ◦C lämpötilassa. Vertailemalla termodenuuderin ohi ja sen läpi

kulkeneen näytevirtauksen hiukkaskokojakaumaa ja -lukumäärää voidaan arvioida

haihtuvien komponenttien vaikutusta hiukkasiin.

4.2.2 Referenssinä käytetyt mittalaitteet

Moottorilaboratoriomittauksessa referenssimittalaitteina käytetyt laitteet on listat-

tu Taulukossa 4.2. Referenssilaitteet pyrittiin valitsemaan mahdollisimman vertai-

lukelpoisten tulosten saavuttamiseksi.

Dekati Oy:n Electrical Low Pressure Impactor+ (ELPI+) on alipaineella toi-

miva kaskadi-impaktori, jossa näytevirtauksen hiukkaset luokitellaan 14:sta eri koko-

luokkaan 6 nm�10 µm välillä aerodynaamisen hiukkaskoon mukaan. Näytevirtauk-

sen hiukkaset varataan koronavaraajalla ennen impaktoriasteita. Impaktoriasteet

on sähköisesti eristetty toisistaan. Varautuneen ja keräyslevyyn törmänneen hiuk-

kasen kulljettama varaus mitataan elektrometrillä. Peräkkäisillä impaktoriasteilla

näytevirtauksen nopeus impaktoriasteen sisällä kasvaa ja yhä pienemmät hiukka-

set saadaan erotettua virtauksesta. Viimeisen impaktoriasteen jälkeen ELPI+:ssa

on sähköinen suodatin keräämässä pienimmät varautuneet hiukkaset.(ELPI+TM)

TSI 3025A CPC on hiukkasydinlaskuri, joka laskee yli 3 nm hiukkasten luku-

määrää. Menetelmä on käytännössä identtinen TSI 3776 CPC:n kanssa, mutta lai-

tevalmistaja ilmoittaa alimman hiukkaskoon detektiorajan hieman korkeammaksi

kuin CPC 3776:lla.(TSI, 1999) Laitteen dataa verrataan CPC 3776:n mittaamaan

dataan.

MEXA-7170 DEGR (jatkossa MEXA) mittaa suoraan pakokaasusta eri kaasu-

komponenttien pitoisuuksia. Mitattavia komponentteja ovat NO2, NO, NH3, H2O.

MEXA:n dataa verrataan PEMS:n CO2-anturin ja NOx-analysaattorin signaaleihin.

Pakoputkessa on kaksi NOx-anturia, joita käytetään ohjaamaan SCR:n urearuisku-
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tusta. Nämä ovat on Continentalin valmistamia ja malliltaan UNINOx Sensor 5WK9

6713 (SNS12V). SCR:n jälkeen sijoitettua anturia voidaan käyttää arvoimaan pa-

kokaasun NOx-pitoisuutta. Anturien signaaliin täytyy suhtautua varauksella, koska

ne ovat herkkiä myös ammoniakille.(Nova ja Tronconi, 2014, s.431)

SICK MAIHAK CO2-analysaattori mittaa CO2-pitoisuutta 0-15% konsentraa-

tioalueella 1 Hz näytteenottotaajuudella. Analysaattori mittaa hiilidioksidia kah-

della eri pitoisuuden kanavalla, 0�6000 ppm ja 0�15 %. Analysaattori tarvitsee toi-

miakseen näytteenkuivaimen ja -pumpun. Analysaattoria käytettiin mittaamaan re-

ferenssinäytteenoton jälkeistä CO2-pitoisuutta laimennussuhteiden selvittämiseksi.
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5. MENETELMÄT

Tutkimuksessa suoritettiin mittauksia kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaihees-

sa mitattiin pelkän moottorin päästöjä laboratorio-olosuhteissa. Toisessa vaiheessa

mitattiin vastaavalla moottorilla varustetun työkoneen päästöjä kentällä. Tässä lu-

vussa kuvataan moottorilaboratorion ja kenttämittauksen mittausmenetelmät sekä

datankäsittelyn kannalta olennaiset asiat.

5.1 Moottorilaboratorio

Moottorilaboratoriomittaus suoritettiin AGCO Powerin tiloissa Nokian Linnavuo-

ressa. Mitattava moottori oli AGCO Powerin valmistama 7,4 litran, Stage IV -

päästötason saavuttava dieselmoottori. Moottorin keskeiset ominaisuudet on koos-

tettu Taulukkoon 5.1. Moottori oli mittausten alkaessa käytännössä uusi, sitä oli

käytetty alle 20 tuntia. Moottoria kuormitettiin dynamometrilla. Sen pakokaasun

jälkikäsittelynä oli DOC ja SCR. Pakoputkena käytettiin uutta Valtran T-sarjan

traktorissa käytettävää pakoputkea. Pakoputki oli täysin uusi, joten sillä suoritettiin

stabilointiajo (degreening) ennen mittauksia. Stabilointiajon aikana turbon jälkeinen

lämpötila pidettiin 4 tunnin ajan 500 ◦C:ssa. Näytesondien asennusta varten pako-

putken viimeisen mutkan tilalle lisättiin pala suoraa putkea, mikä helpotti asennusta

poistolinjaan ja mahdollisti näytteenottoa varten tarvittavien reikien porauksen pa-

koputkeen. Mittauspäivänä moottorin imuilman lämpötila oli keskimäärin 21,5 ◦C,

ilmankosteus 24,5 % ja ilmanpaine 99,8 kPa.

PEMS:n ja referenssilaitteiston näytteenottoa varten käytetyt näytesondit olivat

suoria, ulkohalkaisijaltaan 8 mm ja seinämältään 1 mm paksuisia suoria teräsput-

kia. Sondien päät olivat keskellä pakokaasuvirtausta, 90 asteen kulmassa virtauk-

seen. PEMS:n pakokaasun CO2-pitoisuuden mittausta varten mittauksessa käytet-

tiin erillistä sondia, jonka pää sijoitettiin keskelle pakokaasuvirtausta samaan tapaan

kuin hiukkasnäytteiden sondit.
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Taulukko 5.1 Yhteenveto moottorilaboratorimittauksissa käytetyn moottorin ominaisuuk-
sista

Ominaisuus Arvo
Nimitys 74 AWF
Iskutilavuus 7,4 litraa
Sylinterien lukumäärä 6
Maksimiteho 175 kW @ 2100 RPM
Maksimivääntö 980 Nm @ 1500 RPM
Pakokaasun jälkikäsittely DOC + SCR
Päästötaso Stage IV / Tier 4F

Kuva 5.1 Moottorilaboratoriossa käytetty mittausjärjestely. Kuvassa näkyy PEMS:n
näytteenotto (ks. Kuva 4.1), referenssinäytteenotto (ks. Kuva 4.2) ja käytetyt päästö-
mittalaitteet.
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PEMS:n mittalaitteista NOx-analysaattori mittasi kerran laimennettua näytettä pri-

määrilaimentimen poistohaarasta. Vaikka näytevirtaus oli 150 ◦C lämpöistä pri-

määrilaimentimen jälkeen, ehti se jäähtyä näytelinjassa laimentimelta analysaatto-

rille. Kosteutta ei kondensoitunut näytelinjoihin koska käytetty laimennusilma oli

kuivaa ja primäärilaimennussuhde riittävän korkea. Primäärilaimentimen laimen-

nusvirtaus säädettiin 15 litraan minuutissa. CO2-pitoisuudet mitattiin raa'sta pa-

kokaasusta sekä molempien laimentimien jälkeen. Yksi CO2-anturi mittasi laimen-

nusilman CO2-pitoisuutta jatkuvasti. Sekundäärilaimentimelta näytevirtaus ohjat-

tiin EEPS:lle, CPC 3776:lle ja ELPI+:lle. Sekundäärilaimennin tuotti noin 21 litraa

näytevirtausta minuutissa. Yhteensä käytettyjen hiukkasmittalaitteiden tarvitsema

virtaus oli kuitenkin noin 23 litraa minuutissa. Näytettä ohjattiin nelitiehaaralla

vuorotellen kahden mittalaitteen yhdistelmille. Laitepareina olivat EEPS ja TSI

3550 NSAM1 sekä CPC ja ELPI+ (ks. Kuva 5.1). Näin molempin laiteparien vuo-

rollaan imemä näytevirtaus oli noin 11,5 litraa minuutissa ja viipymäaika linjassa

pysyi mahdollisimman vakiona. Nelitiehaaran toinen sisäänmenevä virtaus otettiin

referenssilaimennuksen jälkeen ennen termodenuuderin kolmitiehaaraa. Tämä mah-

dollisti hieman kattavamman laitevertailun referenssilaitteisiin.

Mittaukset suoritettiin yhden päivän aikana. Ensimmäisenä mitattiin kylmä NRTC-

sykli, jota seurasi kaksi kuumaa NRTC-sykliä. Syklien välissä pidettiin 20 minuuttia

kestävä, niin kutsuttu hot soak -vaihe, jonka aikana moottorin lämpötilan annetaan

tasaantua moottori sammutettuna. NRTC-syklejä seurasi NRSC-sykli, jonka jälkeen

ajettiin vielä 25 % kuorman pisteet 2100 ja 1500 kierrosluvuilla (RPM). Syklien vä-

lissä molempien näytteenottojen takana olevat laitteet mittasivat paineilmaa. Näin

tarkistettiin että laimennusilma oli hiukkasista vapaa ja mitattiin kaasujen taustapi-

toisuudet. PEMS-näytteenoton nollamittauksen ajaksi primäärilaimentimen poisto

tukittiin. Laimennusvirtaus säädettiin viiteen litraan minuutissa ettei paine laittei-

den suuntaan kasvaisi liian suureksi.

NRSC (Non-road Steady Cycle) on ISO-8178 -standardin määrittelemä, C1-tyypin

sykli. Se koostuu kahdeksasta vakiokuorman ja -kierrosluvun pisteestä (Taulukko

5.2, Moodit 1�8). NRSC:n lisäksi päästöt mitattiin myös C2-tyypin syklissä esiin-

tyvien 25% kuorman pisteistä (Taulukko 5.2, Moodit 9�10) (DieselNet, 2001).

Taulukossa 5.2 on esitetty käytettyjen kierroslukujen ja kuormien yhdistelmät.

2100 RPM on käytetyn moottorin nimellisnopeus, 1500 RPM maksimiväännön no-

peus ja 1000 RPM tyhjäkäyntinopeus. Taulukon 5.2 alin rivi esittää moodien paino-

1Laitetta käytettiin mittauksissa mutta sen tuloksia ei tässä työssä esitetä
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Taulukko 5.2 Moottorilaboratoriossa ajettujen vakiokuorman moodien kierrosluvut ja
moottorikuormat. NRSC koostuu Moodeista 1�8. Lisäksi merkitty painokertoimet joita käy-
tetään päästökertoimen laskentaa varten.

Moodi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RPM 2100 2100 2100 2100 1500 1500 1500 1000 2100 1500
Kuorma (%) 100 75 50 10 100 75 50 0 25 25
Painokerroin 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0 0

kertoimet päästöjen ja tehon suhteen tulosten laskentaa varten. Ennen NRSC sykliä

moottori ajettiin lämpimäksi. Moodit ajettiin Taulukon 5.2 järjestyksessä 1�10. Jo-

kaisessa vakiokuorman Moodissa moottorin annettiin stabiloitua noin 10 minuuttia,

jonka jälkeen aloitettiin päästöjen mittaus.

NRTC (Non-road Transient Cycle) on transienttisykli jonka nähdään edustavan työ-

koneelle tyypillistä käyttöä. NRTC ajetaan ensin kylmäkäynnistyksenä, jota ennen

moottorin lämpötilan on täytynyt tasoittua 20�30 ◦C lämpötilaan. NRTC toistetaan

vielä kuumakäynnistyksenä. Kuuman ja kylmän syklin välissä moottorin lämpöti-

lan annetaan tasaantua 20 minuuttia moottori sammutettuna. Päästöt mitataan

molempien syklien yli ja päästökerrointa määrittäessä kylmäkäynnistyksen paino-

kerroin on 0,1 ja kuumakäynnistyksen 0,9. NRTC-syklin vääntömomentti ja kier-

rosluku ajan funktiona on määritetty työkoneiden päästörajojen kantadirektiivissä

(Euroopan parlamentti ja neuvosto, 1997, Liite 3, Lisäys 4).

5.2 Kenttämittaus

Kenttämittaukset suoritettiin Valtran tehtaalla Suolahdessa. Päästöt mitattiin Valt-

ran uuden T-sarjan traktorista, jonka keskeiset ominaisuudet on koottu Taulukkoon

5.3. Mittausten alkaessa traktorin käyttöikä oli 810 tuntia ja edellisestä öljynvaih-

dosta oli noin 150 tuntia. Ennen mittauksia traktorin pakoputken tilalle vaihdettiin

moottorilaboratoriomittauksessa käytetty pakoputki. Näin mahdollistettiin täysin

saman näytteenoton käyttö kuin laboratoriossa. Laimennusvirtaukset ja niiden läm-

pötilat olivat samat kuin laboratoriossa. CO2-pitoisuus mitattiin jälleen pakoputkes-

ta ja molempien laimentimien jälkeen. Sekä ejektorilaimentimen että raa'an CO2:n

näyte otettiin samoilla sondeilla ja samoista paikoista kuin laboratoriossa. Laimen-

nusilma otettiin ympäröivästä ilmasta ja sen CO2-pitoisuutta mitattiin myös jatku-

vasti. Laitteiston vaatima teho otettiin joko verkkovirtalähteeltä tai akulta. Verkko-
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Taulukko 5.3 Kenttämittauksessa käytetyn työkoneen ominaisuuksia.

Ominaisuus Arvo
Merkki Valtra
Malli T214 Direct
Moottori 74 AWF
Maksimiteho 167 kW @ 1900 RPM
Maksimiteho (Boost) 172 kW @ 1900 RPM
Maksimivääntömomentti 900 Nm @ 1500 RPM
Maksimivääntömomentti (Boost) 930 Nm @ 1500 RPM
Vaihteistotyyppi CVT

virtalähdettä oli mahdollista käyttää kun laitteisto käynnistettiin, kun sen annettiin

lämmetä ja kun mittalaitteiden nollatasot tarkistettiin. Mittauspäivinä ympäristön

lämpötila oli 10�18 ◦C, suhteellinen kosteus 45�100 % ja ilmanpaine 101�102 kPa.

Laitteet kiinnitettiin FIN-lavalle ja suojattiin lavakauluksilla sekä pressulla (ks. Ku-

va A.1). Laitteiden kiinnityksessä käytettiin kuormaliinoja. Mittauksia varten kuor-

malava kiinnitettiin traktorin nostolaitteeseen asennettuihin trukkipiikkeihin. Näyt-

teenoton linjat kulkivat pakoputkelta traktorin nostolaitetta pitkin kuormalavan

kaulusten sisälle ja siitä edelleen laitteille. Laitteiden dataa seurattiin ja tallennet-

tiin traktorin ohjaamosta kannettavilla tietokoneilla. Datakaapelin tarve mittalait-

teilta ohjaamoon oli noin 10 metriä.

Mittaukset aloitettiin traktorin voimanulosottoakselia (Power Take-O�, PTO) kuor-

mittavilla mittauksilla. PTO:ta kuormitettiin Froment XT330-dynamometrilla. Tar-

koituksena oli kuormittaa moottoria NRSC-syklin yli. Traktorin voimansiirron hä-

viöiden ja kuormaa lisäävien sähköisten laitteiden vuoksi moottorin kuormaa ei

käytetty määrittävänä tekijänä vaan polttoaineen ruiskutusta. Moodien 4, 5 ja 8

kuormia ei ollut mahdollista saavuttaa mittauksissa. Moodien 4 ja 8 kuormat oli-

vat traktorilla yli tavoitearvon koska traktorin oheislaitteet kuormittivat moottoria.

Dynamometrilla ei ollut mahdollista kuormittaa moottoria tarpeeksi moodin 5 saa-

vuttamiseksi.

PTO-mittaukset olivat kenttämittauksen kannalta ensisijainen tavoite. Tuotettua

dataa verrattaisiin moottorilaboratorion NRSC-syklin mittauksiin. PTO-mittausten

jälkeen mitattiin traktorin päästöjä todellisen käytön aikana. Traktorilla ajettiin

Valtran Suolahden tehtaan ympäristössä maantiellä ja tehdasalueella ilman ylimää-

räistä kuormaa ja 30 tonnia painavan peräkärryn kanssa. PEMS yritettiin asentaa
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myös traktorin taakse, mutta trukkipiikkejä ei saatu vaakatasoon. CPC:lle tämä oli-

si ollut liian suuri kallistus. Asentamalla laitteet taakse olisi ollut mahdollista käyt-

tää traktorin nostolaitetta kauhan kanssa ja mitata päästöjä esimerkiksi sorakasan

siirron aikana.

5.3 Tulostenkäsittely

Mittausten aikana tietokoneiden tallentamasta datasta otettiin päivittäin varmuus-

kopiot. Mittausten jälkeen yksittäisten laitteiden datat yhdisteltiin Matlabissa. Da-

tankäsittelyn perustoimenpiteinä olivat nollatasojen, häviöiden ja laimennussuhtei-

den korjaus. Vakiokuorman aikaisten mittausten data keskiarvotettiin ja keskiha-

jonta laskettiin.

5.3.1 Laboratoriomittauksen datankäsittelymenetelmät

Stage IV -tyyppihyväksyntään liittyvä datankäsittely on määritelty työkoneiden kan-

tadirektiivissä (Euroopan parlamentti ja neuvosto, 2013, Liite III, Lisäys 3). NRSC:n

päästökerroin lasketaan keskiarvottamalla moottorin pakokaasukomponentin koko-

naispäästö ja teho eri moodeissa ja jakamalla painokertoimilla painotetut summat

keskenään. Kaasuille:

EFg =
u ·

∑8
x=1 s(x) · dr(x) · Ṁ(x) ·WF (x)∑8

x=1 P (x) ·WF (x)
, (5.1)

jossa EFg on pakokaasukomponentin päästökerroin (g/kWh), u tiheyden muunnos-

kerroin (Euroopan parlamentti ja neuvosto, 2013, Liite III, Lisäys 3, kohta 1.3.4,

taulukko 4), x on NRSC-syklin moodin numero, s on mitattu laitesignaali (ppm),

dr laimennussuhde, Ṁ pakokaasun massavirta (kg/h),WF painokerroin ja P moot-

torin teho (kW). Osoittajan summalausekkeen sisällä lasketaan siis moodeittain pa-

kokaasukomponentin vuo (g/h), joka kerrotaan painokertoimella. Tiheyden muun-

noskerroin on pakokaasun tiheyden ja mitattavan pakokaasukomponentin tiheyden

suhdeluku. Nimittäjässä taas lasketaan moodien tehojen painotettu summa (kW).

Näiden summalausekkeiden osamäärästä saadaan syklin päästökerroin (g/kWh).

Kuivana mitatuille kaasukomponenteille tulee laitesignaalille s laskea märkäkorjaus-

kerroin.(Euroopan parlamentti ja neuvosto, 2013, Liite III, Lisäys 3, kohta 1.3.2)
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PEMS:llä NOx-pitoisuus mitattiin ensimmäisen ejektorilaimentimen jälkeen. Lai-

mennusilma ei käytännössä vaikuta märkäkorjauskertoimen suuruuteen jos se on kui-

vaa. Märkäkorjatun CO2-signaalin perusteella lasketulla laimennussuhteella korjattu

laitesignaali vastaa pakokaasun märkäpitoisuutta. NOx-päästöille lasketaan vielä yli-

määräinen imuilman kosteudesta ja lämpötilasta johtuva korjauskerroin.(Euroopan

parlamentti ja neuvosto, 2013, Liite III, Lisäys 3, kohta 1.3.3)

Hiukkaslukumäärän päästökertoimelle ei ole määritelty kaavaa lainsäädännössä kos-

ka se ei ole vielä säädeltävä komponentti. Kaasuille tarkoitettua Kaavaa 5.1 sovel-

taen tässä työssä on käytetty seuraavaa kaavaa:

EFp =

∑8
x=1 s(x) · dr(x) · V̇ (x) ·WF (x)∑8

x=1 P (x) ·WF (x)
, (5.2)

jossa EFp on hiukkaslukumäärän päästökerroin (#/kWh), s on mitattu laitesignaali

(#/m3), V̇ pakokaasun tilavuusvirtaus (m3/h). Muuttujat WF , P , x ja dr ovat

samat kuin Yhtälössä ( 5.1). Pakokaasun tiheys ei merkittävästi poikkea imuilman

tiheydestä, joten pakokaasun tiheydeksi on tässä työssä oletettu 1.2 kg/m3. Vaikka

pakokaasun todellinen tiheys pakoputkessa vaihtelee, massavirran perusteella voi-

daan laskea paljonko tilavuus olisi standardiolosuhteissa.

Laimennussuhde laskettiin CO2-signaalien perusteella. Ilmalla laimentaessa on aina

läsnä taustapitoisuus CO2:ta. Sen vaihteluväli on yleensä 350�400 ppm laboratorio-

olosuhteissa. Laimennussuhde saadaan laskettua kaavalla:

dr =
CO2,raw − CO2,bg

CO2,diluted − CO2,bg

, (5.3)

missä CO2,raw on raakakaasun märkä CO2-pitoisuus, CO2,diluted laimennetun näyt-

teen CO2-pitoisuus ja CO2,bg laimennusilman CO2-pitoisuus. Laimennettujen näyt-

teiden kosteus on niin pieni, että märkäkorjauskertoimen vaikutus niihin on käytän-

nössä merkityksetön.

NRTC-syklin päästöjen laskemista varten laitesignaalit synkronoidaan pakokaasun

massavirtaukseen suurimman korrelaation mukaan. Kaasumaisille päästöille syklin

kokonaispäästö lasketaan seuraavan kaavan mukaan:
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Mg =
n∑

i=1

u · s(i) · dr · Ṁ(i) · 1

f
, (5.4)

missä Mg on kaasukomponentin massapäästö syklin aikana (g), f näytteenottotaa-

juus (Hz) ja u, s, dr sekä Ṁ kuten Yhtälössä ( 5.1). Tässä pakokaasun massavir-

ta Ṁ on yksiköissä kg/s. Tiheyden muunnoskerroin u määritellään kuitenkin eri

kohdassa direktiiviä (Euroopan parlamentti ja neuvosto, 2013, Liite III, Lisäys 3,

kohta 2.1.2.1, taulukko 4). Näytteenottotaajuuden f käänteisluku 1/f vastaa näyt-

teenkeräysintervallia ∆t. Syklin kokonaispäästö lasketaan siis summaamalla jokaisen

näytteenkeräysintervallin aikana kumuloitunut päästö. Summalausekkeen muuttuja

i on siis indeksiluku, joka kasvaa välillä 1�n kun n on syklin aikana kertyneiden

näytteiden lukumäärä.

Hiukkasille sovellettuna Yhtälö 5.4 on vastaavasti:

N =
n∑

i=1

s(i) · dr · V̇ (i) · 1

f
, (5.5)

jossa N on kokonaislukumäärä syklin yli, s, dr ja V̇ kuten Yhtälössä ( 5.2) ja f

kuten Yhtälössä ( 5.4). Tässä pakokaasun tilavuusvirtaus V̇ on yksiköissä m3/s.

Syklin yli tehty työ lasketaan integroimalla moottorin vääntömomentin ja kierros-

luvun perusteella laskettua tehoa. Päästökerroin lasketaan painottamalla kylmän

syklin päästöjä kertoimella 0,1 ja kuuman syklin päästöjä kertoimella 0,9:

EF =
0.1 · xcold + 0.9 · xhot

0.1 ·Wcold + 0.9 ·Whot

, (5.6)

jossa EF on päästökerroin, xcold ja xhot vastaavat kylmän ja kuuman syklin päästöjä

Mg tai N ja Wcold ja Whot ovat kylmän ja kuuman syklin aikana tehtyä työtä.

5.3.2 Kenttämittaus

Lähtökohtana kenttämittauksen datankäsittelylle on PTO-mittausten osalta pidet-

ty NRSC:n menetelmiä ja todellisen ajon aikaisille päästöille JRC:n esittelemiä me-

netelmiä työkoneiden PEMS-mittauksen pilottiohjelmassa. Näitä ovat EURO VI -

direktiivin mukainen liikkuvan keskiarvotetun aikaikkunan (Moving AverageingWin-

dow, MAW) menetelmä, Yhdysvalloissa käytetty Not-to-Exceed (NTE) -menetelmä
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ja JRC:n esitys työkoneelle muokatusta MAW-menetelmästä.(Bonnel et al., 2013)

Tässä työssä EURO VI -standardin käsittelystä käytetään nimeä HDMAW (Heavy-

duty Moving Averageing Window) ja työkoneille muokatusta menetelmästä nimeä

NRMAW (Non-road Moving Averageing Window).

Voimanulosottoakselin kuormitus

PTO-mittausten päästökerroin laskettiin samalla tavalla kuin NRSC-syklin päästöt,

kaavan ( 5.1) mukaisesti kaasumaisille päästöille ja kaavan ( 5.2) mukaisesti hiuk-

kasille. Kaikkien NRSC-syklin Moodien päästöjä ei ollut mahdollista mitata. Puut-

tuvien pisteiden kohdalla on painotetun keskiarvon laskemista varten asetettu pai-

nokertoimen arvoksi 0. Tulosten yhdenmukaistamisen vuoksi märkäkorjaus on tehty

samalla tavoin kuin moottorilaboratorion datankäsittelyssä. Imuilman kosteutta ei

mitattu, joten märkäkorjaus on tehty pelkän kuivana mitatun raa'an pakokaasun

CO2-pitoisuuden perusteella.

Heavy-duty Moving Averageing Window -menetelmä

HDMAW-menetelmän tarkoitus on tuottaa tehdyn työn tai CO2-päästön perusteel-

la laskettuja ja standardisykliin vertailukelpoisia mittausjaksoja. Suoritettavan mit-

tauksen aikana tulisi tehdä viisi kertaa laboratoriossa mitattavaan standardisyklin

verran työtä. Mitattu data aikasynkronoidaan, laimennussuhteet ja häviöt korja-

taan sekä lasketaan pakokaasun massavirtauksen perusteella ajoneuvon hetkellinen

päästö ajan funktiona.

Ensimmäinen aikaikkuna alkaa mittauksen alusta. Työkoneen tehoa integroidaan

ajan funktiona kunnes tehty työ vastaa referenssisyklin, tässä tapauksessa NRTC:n,

aikana tehtyä työtä. Tämä aikaväli määrittää nyt ensimmäisen keskiarvotetun ikku-

nan. Mitattujen päästökomponenttien kokonaispäästö lasketaan tältä aikaväliltä ja

jaetaan tehdyllä työllä päästökertoimen saamiseksi. Seuraavaksi siirretään ikkunan

aloitusaikaa näytteenkeräysintervallia vastaavan ajan eteenpäin ja lasketaan siltä

ajan hetkeltä alkavan ikkunan pituus, jonka työ vastaa taas referenssisyklin yli teh-

tyä työtä. Sama toistetaan mittausjakson yli kunnes alkaneen ikkunan lopetusaika

vastaa mittauksen lopetusaikaa.(Euroopan komissio, 2011)

Kuvassa 5.2 on esitetty esimerkinomaisesti kolmen erilaisen keskiarvotusikkunan
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Kuva 5.2 Esimerkki HDMAW-menetelmän työperusteisesta vaatimustenmukaisuuden
tunnuslukujen laskennasta. Ylimmässä kuvaajassa moottorin teho ja kumulatiivinen työ
ajan funktiona. Keskimmäisessä kuvaajassa NOx:n hetkellinen ja kumulatiivinen päästö
ajan funktiona. Alimmassa kuvaajassa kolmen keskiarvotusikkunan päästökertoimet ja vaa-
timustenmukaisuuden tunnusluvut. Keskiarvotusikkunat näkyvät laatikoina NOx-datan ku-
vaajassa ja niitä vastaavat tunnusluvut sijoittuvat ajan suhteen keskiarvotusjakson alkuun.

vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun laskenta. Kuvan data on kenttämittausjak-

solta kerättyä ja sen tuloksiin palataan myöhemmin. Keskiarvotusikkunat on esitetty

laatikoina kumulatiivisen päästön kuvaajissa. Keskiarvotusikkunan pituus on tehon

suhteen vakio, tässä jakson pituus on NRTC-sykliä vastaava työ (n. 22,7 kWh). Kes-

kimmäisessä kuvaajassa laatikoiden korkeus vaihtelee, koska massapäästö vaihtelee.

Tässä ikkunoiden sisällä kumulatiivinen päästö on ollut aikajärjestyksessä 2,90, 11,6

ja 16,4 g NOx:ia. Päästökerroin on siis ikkunan pakokaasukomponentin massapääs-

tön ja tehdyn työn osamäärä:

EF =
Mg

W
. (5.7)

Aikaikkunan pakokaasukomponentin massapäästö lasketaan seuraavasti:

Mg = u ·
i=n∑
i=1

c(i) · Ṁ(i) · 1

f
, (5.8)

missä c on pakokaasukompontentin pitoisuus pakokaasussa (ppm) ja u, Ṁ ja f ku-

ten Yhtälössä ( 5.4).(UN/ECE, 2013, Liite 4, kohta 8.4.2.3) Tiheysmuunnoksen ker-
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roin u on määritelty UN/ECE säännössä 49 (UN/ECE, 2013, Liite 4, kohta 8.4.2.3,

taulukko 5). Kuivana mitattaville komponenteille tulisi tehdä vielä märkäkorjaus

(UN/ECE, 2013, Liite 4, kohdat 8.1 ja 8.2). Tässä työssä märkäkorjaus on kui-

tenkin laskettu samoilla menetelmillä kuin moottorilaboratorion tuloksille. NOx:n

imuilman lämpötilasta ja kosteudesta johtuvaa korjausta ei PEMS-mittauksissa teh-

dä.(Euroopan komissio, 2011) Pakokaasun pitoisuus c saadaan laitesignaalin ja lai-

mennussuhteen tulona, joten käytännössa tämä yhtälö on identtinen Yhtälön ( 5.4)

kanssa. Hiukkasille tässä työssä on vastaavasti sovellettu Yhtälöä ( 5.5).

Päästökertoimiksi Kuvan 5.2 keskiarvotusikkunoille saadaan tällöin aikajärjestyk-

sessä 0,13, 0,51 ja 0,72 g/kWh. Alimman kuvaajan vasen akseli esittää päästöker-

rointa ja oikea akseli vastaavaa vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua. Pisteet on

kohdistettu siten, että päästökerroin tai vaatimustenmukaisuuden tunnusluku sijoit-

tuu aika-akselilla keskiarvotusikkunan alkuun. Vaatimustenmukaisuuden tunnuslu-

ku saadaan laskettua jakamalla päästökerroin lainsäädännön vaatimalla päästöra-

jalla:

CF =
EF

MLim

. (5.9)

Tässä päästörajana on käytetty nykyistä Stage IV:n 0,4 g/kWh päästörajaa.

Yhden pitkän mittausjakson on tarkoitus tuottaa monta referenssisykliin vertailu-

kelpoista reaalimaailman ajosykliä. Jos mittausjakso on kestänyt tunnin, referenssi-

syklin pituus on 20 minuuttia ja mittauksen aikana työkoneen keskimääräinen teho

on vastannut referenssisyklin aikana tehtyä tehoa, pitäisi keskiarvotuksen aikaikku-

noiden olla noin 20 minuuttia pitkiä ja ikkunoiden määrän noin 2400. Viimeinen

keskiarvotusikkuna alkaa siis noin 40 minuutin jälkeen mittauksen aloittamisesta

joka vastaa 2400 sekuntia.

Keskiarvotettujen aikaikkunoiden pitää täyttää tietyt kriteerit. Mittauksen täytyy

olla jatkuvaa, vähintään 1 Hz taajuudella, eivätkä ne sisällä laitteiden nollataso-

jen tarkastuksia. Aikaikkunoiden keskimääräisen moottoritehon pitää olla yli 20 %

maksimitehosta. Ympäristön lämpötilan pitää olla yli �7 ◦C, ilmanpaineen vähin-

tään 82,5 kPa. Ympäristön lämpötila ei kuitenkaan saa ylittää seuraavan kaavan

lämpötilaa:

T = −0, 4514 · (101, 3 − pamb) + 311, (5.10)

jossa T on ympäristön lämpötila kelvineissä ja pamb ympäröivä ilmanpaine kilopasca-

leissa. Normaalipaineessa ympäristön maksimilämpötila on siis 311 K. Kylmäkäyn-
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nistyksen yhteydessä mittausjakson alussa jätetään huomioimatta moottorin läm-

penemisen aikaiset päästöt. Moottorin katsotaan olevan lämmin kun jäähdytysneste

on saavuttanut 70 ◦C tai jäähdytysnesteen lämpötila on pysynyt vakaana (±2 ◦C) 5

minuuttia, kuitenkin maksimissaan 20 minuutin kuluessa moottorin käynnistykses-

tä.(Euroopan komissio, 2011)

Kun mittausjakson keskiarvotusikkunoiden vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut

on laskettu, järjestetään ne suuruusjärjestyksessä pienimmästä suurimpaan. Tun-

nuslukujen 90. kumulatiivinen prosenttipiste ei saa ylittää arvoa 1,5.(Euroopan ko-

missio, 2011) Tässä työssä on vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja laskiessa käy-

tetty Stage V:n ehdotettuja rajoja, jotka ovat 0,4 g/kWh NOx:lle ja 1012 #/kWh

hiukkaslukumäärälle. Stage IV ja V -päästöstandardien NOx:n raja on kuitenkin

sama.

Tehty työ on yksi tapa suhteuttaa reaaliaikaisten mittausten päästöt referenssi-

sykliin. Toinen tapa on käyttää työn sijasta CO2-päästöä. Euro VI-lainsäädännön

mukaisesti MAW-laskenta pitäisi tehdä ja raportoida sekä työn että CO2-päästön

perusteella. Testin läpäiseminen määritetään kuitenkin työn perusteella lasketuista

tunnusluvuista. CO2-perusteisessa laskennassa keskiarvotuksen aikaikkunan pituus

määritetään referenssisyklin aikaisella CO2-päästöllä. Menetelmä on muuten täysin

vastaava, mutta vaatimustenmukaisuuden tunnusluku lasketaan kaavalla:

CF =

M
mCO2,window

Mref

mCO2,ref

, (5.11)

missä M on ikkunan aikainen pakokaasukomponentin massapäästö, mCO2,window on

ikkunan aikainen CO2-massapäästö, Mref on referenssisyklin massapäästön suurin

sallittu arvo ja mCO2,ref on referenssisyklin aikainen CO2-massapäästö.(Euroopan

komissio, 2011) Käytännössä vaatimustenmukaisuuden tunnusluku on m ja mL osa-

määrä koska kenttämittauksen aikainen CO2-päästö keskiarvotusikkunan ja NRTC:n

yli ovat hyvin lähellä toisiaan. Jos laboratoriomittausta ei ole tehty, voidaan CO2-

massapäästö arvioida seuraavan kaavan mukaisesti:

mCO2,ref = 3, 172 ·BSFC ·Wref , (5.12)

missä BSFC on polttoaineen ominaiskulutus (g/kWh) ja Wref referenssisyklin ai-

kana tehty työ (kWh).(Bonnel et al., 2013)
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Not-to-Exceed -menetelmä

NTE on yhdysvalloissa käytetty menetelmä PEMS-tulosten laskentaan. Siinä pääs-

töt lasketaan vain sellaisista tapahtumilta, joiden aikana pysytään tietyn minimiajan

moottorikartan kontrollialueen sisällä. Yhdysvalloissa käytetään yleisesti 30 sekun-

nin rajaa NTE-tapahtuman minimikestona. Kontrollialue määritetään seuraavasti:

• Moottorin pyörintänopeus on yli NTEmin

• Moottorin teho on yli 30% maksimitehosta

• Moottorin vääntö on yli 30% maksimiväännöstä

• Jälkikäsittelyn jälkeinen pakokaasun lämpötila oltava yli 250◦C jos jälkikäsit-

tely vähentää NOx:ia tai hiilivetyjä, jotka eivät ole metaania

Moottorivalmistajan on näiden neljän ehdon lisäksi mahdollista rajata mooottori-

kartalta pois muitakin toiminta-alueita tapauskohtaisesti. Tässä työssä keskitytään

kuitenkin yllä mainittujen neljän ehdon perusteella rajattuun moottorikartan alu-

eeseen.

Yksittäisten NTE-tapahtumien aikaiset kokonaispäästöt lasketaan ja jaetaan tapah-

tuman aikana tehdyllä työllä päästökertoimen määrittämiseksi.(40 CFR 86.1370 -

Not-To-Exceed test procedures.) NTEmin lasketaan seuraavalla kaavalla:

NTEmin = Nlow + 0.15 · (Nhigh −Nlow). (5.13)

Nlow on moottorin tehokäyrällä alin kierrosluku, jolla saavutetaan 50 % maksimite-

hosta. Nhigh on korkein kierrosluku, jolla saavutetaan 70 % maksimitehosta.(40 CFR

86.1360 - Supplemental emission test; test cycle and procedures.) PEMS-mittauksessa

NTE-raja on 1,5 kertaa laboratoriossa mitattavan päästörajan tämän päästötason

moottorilla. Tyyppihyväksynnän kannalta ratkaiseva tulos on siis NTE ja HDMAW

-menetelmissä sama, mutta datankäsittely poikkeaa hyvin paljon toisistaan.

Non-road Moving Averageing Window -menetelmä

JRC:n esittämässä työkoneille muokatussa NRMAW-menetelmässä pyritään karsi-

maan pitkien tyhjäkäyntijaksojen jälkeisiä korkeiden päästökertoimien ikkunoita.



5.3. Tulostenkäsittely 35

Reaaliaikaisten mittausten päämääränä ei ole tarkoitus selvittää tyhjäkäynnin vai-

kutuksia päästöihin vaan mitata ajoneuvon päästöt sellaisissa käyttöolosuhteissa,

jotka olisivat vertailukelpoisia laboratoriossa saavutettaviin olosuhteisiin. Tällöin

mittaus voidaan tehdä PEMS:llä, eikä moottoria ole tarve irrottaa työkoneesta dy-

namometrimittauksia varten. Ehdotuksessa työkoneen MAW-käsittelyksi mittaus-

jakso jaetaan työ- ja lepojaksoihin seuraavasti:

1. Karkea jaottelu työ- ja lepojaksoihin. Kun moottorin teho laskee alle 10% mak-

simitehosta, lepojakso alkaa. Kun teho nousee yli tämän rajan, työjakso alkaa.

Tämän jälkeen lasketaan lepojaksojen kestot. Jos lepojakson kesto on alle 2

minuuttia, lepojakso liitetään osaksi sen molemmin puolin olevia työjaksoja.

Lopuksi työ- ja lepojaksojen kestot lasketaan.

2. Työjaksot, jotka ovat lyhyempia kuin 2 minuuttia, liitetään ympäröiviin lepo-

jaksoihin jotka kestävät yli 2 minuuttia. Tämän vaiheen tarkoituksena on kar-

sia sellaisia tapahtumia, joissa työkone on seissyt pitkään ja sitä hetkellisesti

kuormitetaan kun se esimerkiksi siirretään pois muiden työkoneiden tieltä.

3. Pitkien, yli 10 minuuttia kestäneiden lepojaksojen jälkeen hylätään 4 minuut-

tia. Tarkoituksena jättää huomiotta sellaiset aikavälit, kun pakokaasun jälki-

käsittelyjärjestelmä vielä lämpiää.

4. Ensimmäiset 2 minuuttia lepojaksoista liitetään osaksi edeltävää työjaksoa.

Näin lasketuissa päästökertoimissa näkyy myös kuuman moottorin tyhjäkäyn-

nin vaikutus.

Listattujen neljän vaiheen jälkeen mittaus on eroteltu työ- ja lepojaksoihin joiden

perusteella laskenta tehdään keskiarvotusikkunoille kuten HDMAW-menetelmässä.

Keskiarvotetun aikaikkunan pitää mahtua yhden työjakson sisälle, se ei saa sisältää

lepojakson dataa. Kuvassa 5.3 on esitetty vaiheittain kuinka ehdotettu algoritmi

yhdistelee työ- ja lepojaksoja. Kuvan data on kenttämittausjakson aikana mitattua

ja sen tuloksiin palataan myöhemmin. Ylimmässä kuvaajassa mittauksen aikajak-

so on jaettu moottoritehon perusteella työ- ja lepojaksoihin. Toisessa kuvaajassa

ylhäältäpäin on esitetty moottorin työjaksot sen jälkeen, kun alle 2 minuutin lepo-

jaksot on yhdistetty ympäröiviin työjaksoihin. Lepo- ja työjaksojen jakoon liittyvä

kohina poistuu käytännössä kokonaan. Keskimmäisessa kuvaajassa alle 2 minuutin

työjaksot on yhdistetty yli 2 minuutin lepojaksoihin. Tämä vaihe ei ole tällaisella
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Kuva 5.3 Esimerkki NRMAW-algoritmin toiminnasta. Ensin sykli jaetaan moottorin te-
hon mukaan lepo- ja työjaksoihin. Tämän jälkeen lyhyet lepojaksot yhdistetään työjaksoihin.
Kolmannessa vaiheessa lyhyet työjaksot yhdistetään lepojaksoihin. Pitkien tyhjäkäyntijakso-
jen päätteeksi jätetään 4 minuuttia dataa huomioimatta jotta kylmän katalysaattorin dataa
ei huomioitaisi. Lopuksi työjaksoihin lisätään vielä 2 minuuttia lämmintä tyhjäkäyntiä.

ajolla muuttanut jaottelua. Jos noin 11:33 alkava työjakso olisi ollut alle 2 minuuttia

pitkä, olisi se yhdistetty osaksi ympäröiviä lepovaiheita. Neljännessä kuvaajassa yl-

häältä päin on pitkän tyhjäkäynnin jälkeen jätetty huomioimatta 4 minuuttia, joiden

aikana moottorin jälkikäsittelyn odotetaan vielä lämpiävän. Jos mittaus on alkanut

lepojaksolla, olettaa tulosten laskentaa varten kirjoitettu ohjelmakoodi sen olleen

pitkä lepojakso. Samassa vaiheessa mittausjakson lopussa oleva työjakso muuttuu

lepojaksoksi koska sen kokonaispituus on alle 4 minuuttia ja sitä on edeltänyt yli 10

minuuttia tyhjäkäyntiä. Viimeisessä kuvaajassa työjaksojen loppuun on lisätty 2 mi-

nuuttia lämmintä tyhjäkäyntiä. Tämä on pidentänyt kaikkia kolmea jäljellä olevaa

työjaksoa.
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6. TULOKSET

Tässä kappaleessa esitetään molempien mittausjaksojen keskeiset tulokset ja ver-

taillaan niitä toisiinsa. Ensimmäisessä osassa verrataan laboratoriomittausten lai-

tesignaaleita. Toisessa osassa esitetään NRSC ja NRTC -syklien tulokset kuten ne

eri menetelmillä on mitattu. Kolmannessa osassa käydään läpi kenttämittausjakson

tulokset. Viimeinen osa on lyhyt yhteenveto tuloksista.

6.1 Laboratoriomittauksen laitevertailu

Laitesignaalien vertailun tarkoitus on muodostaa käsitys PEMS:n laitekokoonpanon

signaalien totuudenmukaisuudesta ja näytteenoton hiukkashäviöistä. Laitevertailun

tarkemmat tulokset on esitetty Liitteessä B. Tämän kappaleen sisällä esitetään vain

keskeiset tulokset.

PEMS:n CO2-signaalien luotettavuus on keskeistä laimennussuhteiden määrittä-

misessä ja CO2-perusteisessa HDMAW- ja NRMAW-päästölaskennassa. Raakakaa-

sun CO2-signaalia verrataan MEXA:n tulokseen. MEXA mittasi raakakaasun mär-

kää CO2-pitoisuutta. PEMS:n anturin signaalille tehtiin märkäkorjaus kuivan CO2-

pitoisuuden perusteella. Kuva B.1 esittää vakiokierrosluvun ja -kuorman aikais-

ten mittausten CO2-pitoisuudet moottorilaboratoriosta. Vastaavuus on erinomai-

nen. Muiden PEMS:n CO2-antureiden signaaleille ei ole vertailtavaa laitesignaa-

lia. CO2-antureiden signaalien perusteella lasketaan laimennussuhteet, joten CO2-

antureiden signaalien luotettavuus ilmenee välillisesti laimennussuhteilla korjattu-

jen tulosten kautta. Antureiden signaaleille on mitattu kalibrointikäyrät tämän työn

ulkopuolella ja niitä on käytetty tulosten laskennassa.

PEMS:n NOx-analysaattorin laimennussuhteella korjattu mittaustulos oli systemaat-

tisesti pienempi kuin MEXA:n NRSC-syklin yli. Keskiarvotettu mittausdata on esi-

tetty Kuvassa B.2. Sovitesuoran kulmakerroin on 4,27 ja korrelaatiokerroin data-

sarjojen välillä 0,99. NOx-analysaattorin mittaussignaali tarkistettiin kalibrointikaa-
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sulla ennen mittauksia eikä siinä havaittu puutteita. Tästä syystä vaikuttaisi siltä,

että NOx-analysaattorille vievässä linjassa olisi ollut vuoto. Paineilman taustamit-

tauksen aikana tätä on ollut käytännössä mahdoton havaita koska paineilman syöttö

ja moottorin imuilma tulevat laboratorion ympäristöstä ja niiden NOx-pitoisuus on

oletettavasti hyvin lähellä toisiaan. NOx-analysaattori mittasi PEMS:n primääri-

laimentimen poistohaarasta (ks. Kuva 5.1) kun muut PEMS:n laitteet mittasivat

sekundäärilaimentimen jälkeen. Primäärilaimentimelle olisi pitänyt syöttää typpeä

tai synteettistä ilmaa jotta vuoto olisi ollut mahdollista havaita.

Hiukkaslukumäärien vertailu NRSC-syklin yli CPC 3025 ja CPC 3776 välillä on esi-

tetty Kuvassa B.3. Oletettavaa olisi ollut, että PEMS:n kaksoislaimentimien lämmi-

tysvaihe aiheuttaisi hiukkashäviöitä. Kuivien hiukkasten kohdalla laitteiden mittaus-

signaalit ovat hyvin yhtenevät, sovitesuoran kulmakerroin on 1,01. Lukumäärämit-

tauksen tuloksien perusteella ei voida sanoa, että PEMS:n näytteenotossa tapahtuisi

merkittäviä häviöitä. CPC 3025 lukumäärien perusteella 40 % referenssinäytteeno-

ton takana mitatuista hiukkasista olisi haihtuvia. CPC 3776 mittaamien lukumäärä-

pitoisuuksien perusteella hiukkasia olisi 5,4 kertaa enemmän referenssinäytteenoton

jälkeen kuin PEMS:n näytteenoton jälkeen. Jos tätä kerrointa korjataan vielä CPC

3025 mittaamalla kuivien hiukkasten osuudella hiukkaslukumäärästä, olisi referens-

silaimennuksen jälkeinen kuivien hiukkasten lukumäärä 3,2 kertaa suurempi kuin

PEMS:n näytteenotolla. Hiukkashäviöt PEMS:n näytteenotossa olisivat noin 69 %.

ELPI+:n mittaamien hiukkaskokojakaumien perusteella hiukkashäviöt ovat noin

60 % hiukkaskoosta riippumatta (ks. Kuva B.4). ELPI+ ei kuitenkaan mitannut

termodenuuderin takaa. Käyttämällä CPC 3025 mittaamien lukumääräpitoisuuk-

sien suhdelukua, korjaamaan ELPI+ lukumääräjakaumaa referenssinäytteenoton lä-

pi mitattuna, saadaan hiukkashäviöiksi keskimäärin 63 %. Näiden kolmen laitteen

signaalin perusteella on kuitenkin vaikea määrittää tarkkaa arvoa PEMS:n näyt-

teenoton hiukkashäviöistä. Referenssimenetelmään verrattuna häviöitä ei käytän-

nössä ole. Termodenuuderin häviökäyrän tunnetaan kuitenkin kasvavan pienempiin

hiukkaskokoihin siirryttäessä.
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6.2 Laboratoriomittauksen päästösyklien tulokset

Non-road Steady Cycle

Kuvassa 6.1 on esitetty PEMS:n NOx-analysaattorin, MEXA:n ja pakoputkessa

olevan NOx-anturin mittaamien pakokaasun NOx-pitoisuuksien perusteella laske-

tut päästökertoimet NRSC-syklin yli. Punainen viiva esittää Stage V:n ehdotettua

päästörajaa tämän teholuokan työkoneen moottorille, joka on 0,4 g/kWh. Oikean-

puolimmaisin sarake on Yhtälön ( 5.1) mukaisesti painotettu keskiarvo päästökertoi-

melle eli NRSC-syklin varsinainen tulos. Huomioitavaa on kuitenkin ettei painotettu

keskiarvo ole Moodien päästökertoiminen painotettu keskiarvo vaan painotettujen

päästöjen ja tehdyn työn summien osamäärä (vrt. Yhtälö ( 5.1)). Moodit 9 ja 10

eivät vaikuta NRSC-syklin päästökertoimen tulokseen mutta ovat vertailun vuoksi

esitetty tässä. Moodin 8 aikana moottori pyörii tyhjäkäynnillä ilman kuormaa eikä

näin ollen tee työtä. Päästökerrointa pelkälle tyhjäkäynnille ei siis voida määritellä,

koska nimittäjänä oleva tehty työ on nolla.

NRSC:n päästökerroin NOx:lle MEXA:lla mitattuna on 0,34 g/kWh, joka asettuu

NRSC:lle määritetyn päästörajan alle. Kuvassa 6.1 näkyy laitevertailun yhteydessä

PEMS:n NOx-analysaattorille esitelty systemaattinen virhe jonka epäillään johtu-

van linjavuodosta. Pakoputken NOx-anturilla mitattu tulos vastaa MEXA:n tulosta

melko hyvin. Kuvassa esitetyt virherajat vastaavat mittausjakson aikaista keskiar-

von keskihajontaa.

Kuvassa 6.2 on esitetty hiukkaslaskureilla ja EEPS:llä mitatut hiukkaslukumäärien

päästökertoimet. CPC 3776 ja EEPS lukumäärät on mitattu PEMS:n näytteeno-

ton jälkeen, CPC 3025 referenssilaimennuksen ja termodenuuderin jälkeen. Tulokset

edustavat siis kuivien hiukkasten lukumääriä. "EEPS yli 23 nm"tarkoittaa EEPS:n

hiukkaskokojakauman perusteella laskettujen, yli 23 nm kokoisten hiukkasten luku-

määrää. Punainen viiva esittää tulevan Stage V -direktiivin mahdollista rajaa hiuk-

kaslukumäärän päästölle, joka on 1012 #/kWh. Oletettavasti työkoneillekin rajoitet-

tava hiukkaslukumäärä tulee koskemaan vain yli 23 nm kiinteitä hiukkasia. Painotet-

tu keskiarvo nousee yli päästörajan kaikilla laitteilla. On kuitenkin huomioitava, että

vertailukohtana on Stage V:n päästöraja hiukkaslukumäärälle ja moottori on Stage

IV -tyyppihyväksytty. Yli 3 nm hiukkasten päästökerroin nousee huomattavasti yli

päästörajan molemmilla näytteenotoilla mitattuna. Yli 3 nm hiukkasten painotettu

keskiarvo on noin kertaluokkaa suurempi kuin yli 23 nm kokoisten. EEPS-datasta
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Kuva 6.1 NRSC-syklin moodien päästökertoimet NOx:lle. Moodi 8 jätetty pois koska
sen päästökerrointa ei voida määrittää. Punainen viiva esittää Stage V ehdotettua 0,4
g/kWh päästörajaa NOx:lle. Esitetyt virherajat vastaavat mittausjakson aikaisen keskiarvon
keskihajontaa.

lasketut lukumäärät eivät aivan vastaa hiukkasydinlaskureiden lukumääriä. EEPS:n

kokojakaumien perusteella noin 50% hiukkaslukumäärästä olisi alle 23 nm kokoisia.

Kuvassa 6.2 Moodien 9 ja 10 päästöjä ei kuitenkaan ole huomioitu NRSC:n pääs-

tökerrointa laskiessa. Isommalla kuormalla saavutetaan selkeästi pienempi päästö-

kerroin. Tämä näkyy kaikilla mittalaitteilla. Moodi 9 sijoittuu kuorman mukaan

Moodien 3 ja 4 väliin ja Moodi 10 Moodin 7 jälkeen. Lukumäärien trendi on kuiten-

kin selkeä. 2100 RPM kierrosluvulla päästökerroin kasvaa yli 3 nm hiukkasilla noin

30-kertaiseksi kun kuormaa lasketaan 100 %:sta 10 % kuormaan. 1500 RPM kier-

rosluvulla Moodien 5 ja 10 välillä on 40-kertainen ero. Tässä ero ei ole moottorin

hetkellistä päästöä vaan tehtyyn työhön suhteutettua. Moodien 5 ja 10 välillä teho

laskee 75 % eli hetkellinen päästö Moodin 10 aikana on noin 10-kertainen Moodin

5 aikaiseen hetkelliseen päästöön verrattuna, olettaen että pakokaasun massavirta

kasvaa suoraan verrannollisena kuormaan.

NRSC-syklin aikainen hiukkasmassapäästö mitattuun myös suodatinmittauksella.

Punnitustuloksena päästökerroin NRSC-syklille on 3 mg/kWh. Stage IV:n raja hiuk-

kasmassapäästölle on 25 mg/kWh, joten massapäästö alittaa päästörajan suurel-
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Kuva 6.2 NRSC-syklin moodien päästökertoimet hiukkaslukumäärälle. Moodi 8 jätetty
pois koska sen päästökerrointa ei voida määrittää. Punainen vaakaviiva esittää Stage V:n
ehdotettua hiukkaslukumäärän 1012 #/kWh päästörajaa. Päästörajan ylittyy, mutta on otet-
tava huomioon että kyseessä on Stage IV -päästötason moottori ja mittalaitteet mittaavat
myös alle 23 nm hiukkasia.

la marginaalilla. Mittaustulos ei kuitenkaan täytä tyyppihyväksynnän punnituksen

tarkkuusvaatimuksia ympäristön lämpötilan ja kosteuden osalta.

Non-road Transient Cycle

NRTC:n yli tehty työ oli dynamometrin väännön ja kierroslukumäärän perusteel-

la 22,67 kWh. MEXA:n CO2-signaalin perusteella CO2-massapäästöt olivat kylmän

syklin yli 16,3 kg ja kuuman 16,1 kg. PEMS:n CO2-anturilla mitattuna vastaavat

arvot 16,9 kg ja 16,7 kg. PEMS:llä mitatut tulokset olivat keskimäärin 3% kor-

keammat kuin MEXA:lla. Painotettuna keskiarvona CO2-päästö NRTC-syklin yli

oli MEXA:lla mitattuna 16,2 kg ja PEMS:llä 16,7 kg.

Kuvassa 6.3 on esitetty pakokaasun NOx-märkäpitoisuudet raa'assa pakokaasussa.

Ylimmässä kuvaajassa on kylmäkäynnistyksen data MEXA:lla ja pakoputken antu-

rilla mitattuna ja keskimmäisessä kaikkien kolmen menetelmän tulokset. PEMS:n

NOx-analysaattorin mittaamaa dataa ei NRTC:n osalta käsitellä, koska NRSC:n tu-

losten perusteella on ilmeistä etteivät ne ole vertailukelpoisia. Kuvasta näkyy kuinka
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Kuva 6.3 Raakakaasun NOx-märkäpitoisuus eri laitteilla mitattuna kylmälle ja kuumal-
le NRTC-syklille. Ylimmässä kuvaajassa kylmän syklin NOx-data, keskimmäisessä kuu-
man syklin NOx-data ja alimmassa kuvaajassa moottorin teho syklin yli. PEMS:n NOx-
analysaattorilta ei ole dataa kylmän syklin ajalta.

pakoputkessa olevan anturin antama data on ensimmäisten noin 8 minuutin ajan ol-

lut 3000 ppm luokkaa. Anturi lähettää oletuksena tuota arvoa. Anturi aktivoituu

vasta pakokaasun lämpötilan ollessa vähintään 180 ◦C. Anturi lähettää oletusarvo-

na samaa yli 3000 ppm signaalia kunnes se saa mitattua tarpeeksi vakaan signaalin

pakokaasusta. Keskimmäinen kuvaaja esittää kuumakäynnistyksen aikaisen datan.

Syklin alussa muodostuu NOx-päästöjä, mutta 5 minuutin jälkeen käynnistyksestä

jälkikäsittelyn lämpötila on noussut tarpeeksi korkealle jotta SCR:n NOx-konversio

on tehokasta. Datan synkronointi moottorin kuormaan suurimman korrelaation mu-

kaan ei NOx-päästöillä ole ideaali toimintatapa. Alun korkeat päästöt korreloivat

laskennallisesti paremmin myöhemmin syklin aikana tuleviin korkean tehon vaihei-

siin. PEMS:n NOx-analysaattorin tuottamasta datasta ilmenee kuinka hidas se on

verrattuna MEXA:an ja pakoputken anturiin. Pitoisuus on NRTC-syklin yli myös

verrattain pieni suhteessa referenssilaitteisiin.

Syklin alussa NOx:ia pääsee SCR:stä läpi kun pakokaasun jälkikäsittely on kylmä.

Kylmän syklin alussa kestää hieman yli 7 minuuttia, että pakokaasun lämpötila

SCR:n jälkeen nousee yli 250 ◦C, jonka jälkeen se pysyy yli tämän rajan syklin lop-

puun asti. Kuuman syklin alussa SCR:n jälkeinen lämpötila oli 108 ◦C ja nousi yli

250 ◦C hieman alle 6 minuutissa. Noin 3 minuuttia syklin alun jälkeen, kun teho

laskee noin 50 kW alueelle ja sen jälkeen nousee, tulee NOx-pitoisuudessa jälleen
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Taulukko 6.1 Eri menetelmillä mitatut NOx-päästökertoimet NRTC-syklin yli. Viimei-
nen rivi tarkoittaa MEXA:n mittaustulosta vastaavalta ajalta sykliä kun pakoputken NOx-
anturi on mitannut vakaata signaalia.

Päästökerroin (g/kWh)
Laite Kylmä Kuuma Painotettu keskiarvo
MEXA 1,01 0,23 0,31
Anturi 0,12 0,26 0,25

MEXA & anturi 0,07 0,21 0,20

piikki. Syklin loppuvaiheilla, noin 19:00 kohdalla, NOx-päästöt taas kasvat. SCR:n

jälkeinen lämpötila ei kuitenkaan syklin loppuvaiheilla laske alle 250 ◦C, joten läm-

pötilaa ei pelkästään pidä pitää SCR:n toiminnan mittarina. Pakokaasun olosuhteet

ennen SCR:ää eivät välttämättä ole olleet suotuisat urearuiskutukselle.

Taulukkoon 6.1 on kerätty eri menetelmillä mitattujen tulosten perusteella NRTC-

syklin päästökertoimet NOx:lle. Pakoputken anturin dataa ei ole huomiotu niiltä

osin kun lukema on ollut yli 3000 ppm. Tämä näkyy kylmän syklin päästökertoi-

messa, jonka datasta ensimmäiset 8 minuuttia jäävät pois. Taulukon viimeiselle rivil-

le on laskettu MEXA:n tulokset vastaavilta ajoilta kuin anturin data on huomioitu.

MEXA:n tulosten perusteella laskettu päästökerroin on 0.31 g/kWh, joka alittaa

Stage IV ja V päästörajat. Anturilla mitatun tuloksen pienempi päästökerroin joh-

tuu syklien alkupään datan leikkautumisesta pois. Muutoin anturin antama signaali

on jonkin verran suurempi kuin MEXA:n. MEXA:n mittaustulos siltä ajalta kun

anturi on toiminut vakaasti on 20 % pienempi kuin anturin mittaustulos. Syy kor-

keampaan signaaliin saattaa olla SCR:stä läpi pääsevä ammoniakki, jolle anturi on

myös herkkä.

Kuvassa 6.4 on esitetty kylmän NRTC-syklin yli mitattujen hiukkaslukumäärien pi-

toisuudet. Kylmän syklin aikana CPC 3025 ja CPC 3776 mittasivat referenssinäyt-

teenotosta ennen termodenuuderia ja EEPS mittasi PEMS:n näytteenotosta. Yli 3

nm hiukkasten lukumääräpitoisuus on huomattavasti korkeampi kuin EEPS:n mit-

taamalla kokoalueella nähdään. Suuren eron selittää mitattavan kokoalueen lisäksi

näytteenotto. Kylmän syklin aikana haihtuvien komponenttien osuus on suurempi.

EEPS:n mittaama näyte on kulkenut 300 ◦C haihdutusvaiheen läpi.

Kuvassa 6.5 on esitetty kuuman NRTC-syklin aikaiset hiukkaspäästöt. �Kaikki�

hiukkaset tarkoittavat referenssilaimennuksen jälkeen mitattua pitoisuutta ja �Kui-

vat� joko PEMS:n näytteenoton tai referenssinäytteenoton ja termodenuuderin läpi
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Kuva 6.4 Raakakaasun hiukkasten lukumääräpitoisuudet kylmän NRTC-syklin aikana.
Ylemmässä kuvaajassa pakokaasun hiukkaspitoisuudet ja alemmassa kuvaajassa moottorin
teho ajan funktiona. CPC 3667 ja CPC 3025 ovat mitanneet referenssinäytteenotosta ennen
termodenuuderia ja EEPS PEMS:n näytteenotosta.

virrannutta näytettä. Kaikkien hiukkasten kohdalla on nyt CPC 3025:n ja CPC

3776:n välillä suurempi ero kuin kylmäkäynnistyksen yhteydessä. CPC 3776:n pie-

nimmän hiukkaskoon detektioraja on valmistajan mukaan hieman pienempi kuin

CPC 3025:n, joka voisi selittää eron jos pakokaasussa on paljon 3 nm kokoisia tai

pienempiä hiukkasia. Ero saattaa myös tulla termodenuuderin häviökorjauksesta.

Taulukossa 6.2 on esitetty lasketut päästökertoimet haihtuville ja haihtumattomille

hiukkasille kuuman ja kylmän NRTC-syklin yli. Kaikkien hiukkasten ja yli 23 nm

kiinteiden hiukkasten lukumäärän päästökerrointen välillä on lähes kahden kerta-

luokan ero. Haihtuvien hiukkasten osalta kuuman ja kylmän NRTC-syklin välillä on

noin kertaluokan ero. EEPS:n jakaumien perusteella noin puolet hiukkasista olisivat

alle 23 nm kokoisia. Hiukkasmassan mittaustuloksiksi saatiin 11 mg/kWh kylmälle

ja 5 mg/kWh kuumalle NRTC-syklille. Näiden painotettu keskiarvo on 5,6 mg/kWh.

6.3 Kenttämittaus

Voimanulosottoakselin kuormitus

Taulukossa 6.3 on esitetty moottorilaboratoriossa ajetun NRSC-syklin ja sitä vas-

taavien PTO:lla toistettujen pisteiden aikaiset polttoaineen ruiskutusmäärät. Labo-
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Kuva 6.5 Raakakaasun hiukkasten lukumääräpitoisuudet kuuman NRTC-syklin aika-
na. �Kaikki� tarkoittaa referenssinäytteenotolta mitattua näytettä ilman termodenuuderia.
�Kuivat� hiukkaset on mitattu CPC 3776 ja EEPS:llä PEMS:n näytteenotosta ja CPC
3025:llä referenssinäytteenotolta termodenuuderin jälkeen.

Taulukko 6.2 NRTC-syklin hiukkaslukumäärän päästökertoimet eri laitteilla mitattuna.
Yksiköt ovat #/kWh.

Kaikki Kuivat
Laite Kylmä Kuuma Kylmä Kuuma

CPC 3025 4.5 · 1014 2.9 · 1013 - 2.0 · 1013

CPC 3776 5.9 · 1014 7.7 · 1013 - 2.2 · 1013

EEPS - 4.7 · 1013 1.5 · 1013 1.4 · 1013

EEPS > 23 nm - 2.9 · 1013 8.5 · 1012 7.3 · 1012

ratoriomittauksen aikaisia ruiskutusmääriä käytettiin tavoitearvoina PTO-mittaukselle.

Traktorin tehoon suhteutettuna PTO-akselia kuormittava dynamometri oli alimitoi-

tettu, Moodi 5:ttä vastaavaa tehoa ei ollut mahdollista kuormittaa. Dynamometrin

kuormituksen säätötarkkuudessa oli parantamisen varaa, mutta Moodia 6 lukuun

ottamatta ruiskutus saatiin noin viiden prosentin sisälle tavoitearvosta.

Taulukko 6.3 NRSC-syklien aikaiset polttoaineen ruiskutusmäärät moottorilaboratoriossa
ja kentällä. Yksiköt ovat mg/isku.

Moodi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Laboratorio 87,6 66,7 49,7 20,6 108,0 83,1 55,3 7,1 31,0 33,3
Kenttä 87,1 66,3 47,1 - - 78,4 54,3 - - -



6.3. Kenttämittaus 46

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

M
oo

di
 1

M
oo

di
 2

M
oo

di
 3

M
oo

di
 6

M
oo

di
 7

Pai
no

te
ttu

 k
es

ki
ar

vo

P
ä
ä
s
tö

k
e
rr

o
in

 (
g
/k

W
h
)

PEMS NOx PTO

PEMS NO PTO

PEMS NH3 PTO

Anturi NOx PTO

MEXA NOx NRSC

Anturi NOx NRSC

Kuva 6.6 NOx päästökertoimet PTO:lla suoritetuissa mittauksissa. Vertailun vuoksi on
esitetty laboratoriomittauksista MEXA:n ja pakoputken anturin tulokset vastaavilta Moo-
deilta. Punainen vaakaviiva esittää nykyistä Stage IV päästörajaa NOx:lle. Virherajat vas-
taavat keskiarvotusjaksojen keskihajontoja.

Sähköisen signaalin perusteella mittaavien laitteiden kohdalla tärinä saattaa aiheut-

taa merkittävän muutoksen mitattuun signaaliin. Tärinän vaikutusta on arvioitu

tarkemmin Liitteessä C. Vain EEPS-datassa vaikuttaisi tärinällä olevan merkittävä

vaikutus mittaustulokseen. Kuvan C.1 datan perusteella PTO-mittauksista alle 20

nm hiukkasten mittaussignaalista merkittävä osa on kohinaa.

Kuvassa 6.6 on esitetty NOx:n päästökertoimet PTO:lla ajetulle NRSC-syklille

PEMS:llä ja pakoputken anturilla mitattuna. Kenttämittauksen tulokset PEMS:llä

vastaavat huomattavasti paremmin pakoputken anturin tuloksia kenttämittaukses-

sa kuin moottorilaboratoriossa. Painotettu keskiarvo päästökertoimelle on PEMS:llä

0,30 g/kWh ja 0,34 g/kWh anturilla. Painotettua keskiarvoa ei kuitenkaan voi pi-

tää PTO:lla kuormitetun NRSC-syklin päästökertoimen tuloksena koska kaikkien

moodien päästöja ei voitu mitata. Kuvan 6.6 perusteella nähdään kuitenkin, että

trendi moodeittain vastaa moottorilaboratoriomittauksia. Korkealla kierrosluvulla

kuormaa laskiessa (Moodit 1�3) päästökerroin alenee. Moodien 6�7 kohdalla taas

päästökerroin kasvaa kuormaa pienentäessä. Punainen viiva osoittaa Stage V:n eh-

dotettua 0,4 g/kWh päästörajaa.
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Kuva 6.7 Hiukkaslukumäärän päästökertoimet PTO:lla kuormitetun NRSC-syklin yli.
Punainen viiva esittää Stage V -direktiivin ehdotettua 1012 #/kWh päästörajaa. Vertailun
vuoksi kuvassa on esitetty laboratoriossa mitatun NRSC-syklin tulokset samoilla laitteilla.
Virherajat vastaavat keskiarvotusjaksojen keskihajontoja.

Kuvassa 6.7 on esitetty hiukkaslukumäärien päästökertoimet PTO-mittauksen aika-

na. CPC 3776:n mittaamat lukumäärät vastaavat hyvin laboratoriomittauksen aika-

na mitattuja päästökertoimia. Moodin 4 puuttuminen laskee painotettua keskiarvoa

(vrt. Kuva 6.2). Kenttämittauksen aikaisen tärinän vaikutus EEPS:n kohinatasos-

sa näkyy suhteellisen suurina keskihajontoina. Painotetun keskiarvon keskihajonta

EEPS > 23 nm hiukkasilla on lähes yhtä suuri kuin itse keskiarvo. EEPS:n mit-

taustulos vastaa kuitenkin paremmin CPC 3776:n tulosta PTO-mittauksen aikana

kuin laboratoriossa. Tämä saattaa johtua tärinän aiheuttamasta signaalista pienillä

hiukkaskoilla (ks. Kuva C.1).

6.3.1 Ajon aikaiset päästöt

Verrattain suurten kerättyjen datamäärien vuoksi tässä osiossa esitetään keskeisim-

mät tulokset mittauksista. NOx:lle esitetään tulokset työn suhteen laskettuna kai-

killa kolmella laskentamenetelmällä. Hiukkaslukumäärätulosta tarkastellaan työpe-

rusteisella NRMAW-menetelmällä. CO2-perusteisia tuloksia verrataan NOx:lle työn

perusteella laskettuihin tuloksiin. Tarkemman kuvauksen reaaliajon syklistä anne-
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Kuva 6.8 PEMS-mittauksen HDMAW-datankäsittelyn tulos NOx:lle PEMS:n analysaat-
torilla mitattuna. Ylimmässä kuvaajassa on esitetty moottorin teho ja kumulatiivinen työ
ajan funktiona, keskimmäisessä keskiarvotusikkunoiden vaatimustenmukaisuuden tunnus-
luvut ja ikkunoiden kestot ja alimmassa vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut esitettynä
suurimmasta pienimpään ja 90. prosenttipisteen raja. Vaatimustenmukaisuuden tunnuslu-
kua laskiessa käytetty Stage V ehdotettua päästörajaa 0,4 g/kWh.

taan Liitteessä D. Nämä tulokset ovat 7.5.2015 10:12�11:46 mitatuista datoista las-

kettuja tuloksia. Mittauksen aikana ajettiin Valtran tehtaalta lähtevää tiestöä 30

tonnin perävaunun kanssa. Tien kallistus on vaihtelevaa.

Kuvassa 6.8 on tiivistettynä esitetty HDMAW-menetelmän mukaisesti suoritetun

datankäsittelyn tulokset NOx-mittaukselle PEMS:n analysaattorilla mitattuna. Kes-

kimmäisessä kuvaajassa on ajan funktiona alkavien keskiarvotusikkunoiden vaati-

mustenmukaisuuden tunnusluvut (vrt. Kuva 5.2). Laajempi katsaus kerättyyn da-

taan on Liitteessä D. Ajosuoritteen aikana teho on ollut melko vaihtelevaa. Keskiar-

votusikkunan kesto oli keskimäärin 16 minuuttia. Keskimääräinen teho on siis ollut

noin 85 kW joka vastaa 47 % moottorin maksimitehosta.

Mittausjakson datasta lasketut keskiarvotetut aikaikkunat ovat lähes kaikki olleet

kelpoja vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun laskentaa varten. Viimeiset 7 ikkunaa

ovat ylittäneet ikkunan maksimikeston, joka on 37:47. Yhteensä ikkunoita on 3205,

joten epäkelpojen ikkunoiden määrä on marginaalinen. Moottorin lämpötila on ollut

yli 70 ◦C ja kelpoisten ikkunoiden keskiarvotettu teho yli 20 % moottorin maksi-

mitehosta. Kuvan 6.8 keskimmäinen kuvaaja on tulosten hahmottamisen kannalta
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haastavin osa. Ikkunan kesto on esitetty tulosten tulkitsemisen tueksi. Ensimmäi-

set datapisteet molemmista sarjoista määrittävät ensimmäistä keskiarvotusikkunaa.

Ensimmäinen aikaikkuna alkaa mittauksen alusta ja kestää noin 14 minuuttia. Seu-

raavien alkavien ikkunoiden keskimääräinen teho kasvaa ensimmäisten 10 minuutin

ajan, joka näkyy ikkunan keston laskussa (ikkunan sisällä tehty työ on vakio, joten

keskimääräinen teho kasvaa). 11 minuutin kohdalla alkavien aikaikkunoiden datassa

alkaa olla mukana 21:00�27:00 tyhjäkäynnin dataa. Keskimääräinen teho laskee ja

aikaikkunan pituus kasvaa jyrkästi. Tyhjäkäyntijaksojen vaikutus näkyy hyvin voi-

makkaasti sekä ikkunan kestossa että sen vaatimustenmukaisuuden tunnusluvussa.

Aikaikkunoiden pituuksien ja vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen käyttäytymi-

nen ajan funktiona on samankaltaista, mutta vaatimustenmukaisuuden tunnusluku

seuraa viiveellä. Ajon vaikutuksen arviontia keskiarvotusikkunan päästöihin on erit-

täin haastavaa hahmottaa. Viimeisten ikkunoiden kohdalla täytyy ikkunaa venyttää

ajallisesti paljon eteenpäin että työmäärä saadaan täyteen. Edeltävän ikkunan en-

simmäisen sekunnin aikana tehtyä työtä vastaa noin 40 sekuntia tyhjäkäyntiä. Lop-

pua kohden aikaikkuna venyy yli maksimikeston ja loput ikkunat ovat epäkelpoja.

Kuvan 6.8 alimmassa kuvaajassa on esitetty kelpoiset aikaikkunat vaatimustenmu-

kaisuuden tunnusluvun mukaan pienimmästä suurimpaan järjestettynä. Punainen

viiva esittää kumulatiivista 90. prosenttipistettä. Vaatimustenmukaisuuden tunnus-

luvun tulokseksi tulee 2,17. Vaikka tyhjäkäyntiä on ollut noin kolmannes mitatusta

datasta, ei keskimääräinen teho kuitenkaan pääse merkittävässä osassa ikkunoita

laskemaan alle 20 % moottorin maksimitehosta. Vaatimustenmukaisuuden tunnus-

luvut kasvavat hyvin jyrkästi tyhjäkäynnin vaikutuksesta. 90. prosenttipisteen valit-

seminen testin tulokseksi karsii ääritapaukset pois lasketuista lopputuloksista.

Kuvassa 6.9 on esitetty NTE-laskennan tulos PEMS:llä mitatulle NOx:lle. NTE-

laskennan perusteella saatavat päästökertoimet ovat keskiarvoltaan pienempiä kuin

HDMAW-menetelmällä. NTE-tapahtumien päästökertoimien keskiarvoksi saadaan

0,35 g/kWh. NTE-menetelmällä suurin päästökerroin saadaan ensimmäisen tyhjä-

käyntijakson jälkeen. NTE-tapahtumien suurin päästökerroin on ratkaiseva testin

läpäisyn kannalta, samalla tavalla kuin vaatimustenmukaisuuden tunnusluku. Tier

4F -päästötasolla tämän teholuokan moottorin NTE-tapahtumien suurin päästöker-

roin saa ylittää päästörajan 1,5-kertaisesti. Päästöraja on siis HDMAW- ja NTE-

laskennassa sama, laskentamenetelmät poikkeavat toisistaan. NTE-tapahtumia on

yhteensä mittauksen aikana 20 kappaletta. Tapahtumien kestot vaihteluväli on 36�

142 sekuntia, keskiarvoltaan 71 sekuntia. NTE-tapahtumien kokonaiskesto on yh-
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Kuva 6.9 PEMS-mittauksen NTE-datankäsittelyn tulos NOx:lle PEMS:n analysaattorilla
mitattuna. Ylimmässä kuvaajassa moottorin teho ja alemmassa NTE-jaksojen päästöker-
toimet. Musta viiva esittää Tier 4F nykyistä 0,4 g/kWh päästörajaa ja punainen NTE:n
0,6 g/kWh rajaa jota ei saisi ylittää.

teensä hieman alle 24 minuuttia ja ne kattavat noin 25 % kaikesta mitatusta datas-

ta. Päästökertoimet ovat yleisesti alle Tier 4:n 0,4 g/kWh päästörajan, mutta suurin

päästökerroin on 1,83 g/kWh, joka ylittää päästörajan noin 4,5-kertaisesti.

NRMAW-laskentamenetelmän NOx-tulokset on esitelty Kuvassa 6.10. Keskiarvo-

tusikkunat muodostavat kolme sarjaa. Työ- ja lepojaksoihin jaottelun jälkeen syklis-

tä on muodostunut kolme pitkää työjaksoa, joita erottavat tyhjäkäyntien lepojaksot

(ks. Kuva 5.3). Tässä lepojaksot ovat olleet lyhyitä eikä tyhjäkäynnin päätteek-

si ole jätetty dataa huomiomatta jälkikäsittelyn lämpiämisen ajaksi. Epäkelpoisia

keskiarvotusikkunoita ei ole koska pisin keskiarvotusikkuna on noin 16 minuuttia

pitkä. Keskimääräinen aikaikkunan pituus on ollut 12:53, joka vastaa 106 kW keski-

määräistä tehoa. Kuvan 6.10 vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut ovat Kuvassa

6.8 esitettyjen kertoimien osajoukko. Korkeampien keskimääräisten tehojen ja sitä

kautta lyhyempien aikaikkunoiden takia vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut ovat

maltillisemmat kuin HDMAW-menetelmällä mukaisesti lasketut. Kumulatiivinen 90.

prosenttipisteen kerroin on 1,89. Keskiarvotusikkunoiden määrä on huomattavasti

pienempi, NRMAW-menetelmällä 802 kun HDMAW-menetelmällä niitä lasketaan

3205.
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Kuva 6.10 PEMS-mittauksen NRMAW-datankäsittelyn tulos NOx:lle PEMS:n analysaat-
torilla mitattuna. Ylimmässä kuvaajassa moottorin teho ja kumulatiivinen työ. Keskimmäi-
sessä kuvaajassa vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut keskiarvotusikkunan alkuun kohdis-
tettuina. Alimmassa kuvaajassa vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut kasvavassa järjes-
tyksessä ja 90. kumulatiivisen prosenttipisteen raja.

Kuvassa 6.11 on esitetty NRMAW-menetelmällä lasketut hiukkaslukumääräpäästö-

jen vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut mittausjaksolle. Aikaikkunat ovat samat

kuin Kuvassa 6.10 NOx:lle esitetyt. Vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen 90.

prosenttipiste hiukkasille on 6,91, jonka laskentaan on käytetty ehdotettua Stage V

1012 #/kWh päästörajaa. Selkeää korrelaatiota vaatimustenmukaisuuden tunnuslu-

kujen ja ikkunan kestojen väliltä on vaikea löytää. Hiukkaslukumäärän pienimmät

tunnusluvut esiintyvät ensimmäisessä keskiarvotusikkunoiden sarjassa, samaan ta-

paan kuin NOx:llakin.

Työperusteisen laskennan lisäksi myös CO2-perusteisen HDMAW- ja NRMAW-las-

kennan tulos pitää ilmoittaa PEMS-mittauksen raportoinnin yhteydessä. Kuvassa

6.12 on esitetty CO2-perusteisen NRMAW-menetelmän tulokset NOx:lle. Keskiarvo-

tuksen aikaikkunoita on huomattavasti vähemmän kuin työperusteisessa laskennas-

sa. Ikkunoiden absoluuttinen määrä ei kuitenkaan ole ratkaisevaa tulosten kannalta.

Vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun 90. prosenttipisteeksi saadaan 2,31, joka on

noin 22 % suurempi kuin työperusteisen laskennan vastaava tulos.

CO2-massapäästö kenttämittausjakson aikana on ollut 62,9 kg. Tämä on 3,72-kertaisesti

NRTC:n aikainen CO2-massapäästö. Ajosuoritteen aikana tehty työ on kuitenkin
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Kuva 6.11 PEMS-mittauksen datankäsittelyn tulos hiukkaslukumäärälle NRMAW-
menetelmän mukaisesti laskettuna. Ylimmässä kuvaavassa moottorin teho ja kumulatiivi-
nen työ, keskimmäisessä keskiarvotusikkunoiden vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut ja
ikkunoiden kestot ja alimmassa vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut esitettynä suurim-
masta pienimpään ja 90. prosenttipisteen raja. Vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja las-
kiessa on oletettu tulevan päästörajan arvoksi 1012 #/kWh.

Taulukko 6.4 Yhteenveto laboratorio- ja kenttämittausjaksojen tuloksista.

CAN PEMS
Anturi T201 CPC EEPS

g/kWh #/kWh
NRSC 0,37 - 1, 5 · 1013 1, 6 · 1013

NRTC 0,25 - 2, 8 · 1013 1, 7 · 1013

PTO 0,34 0,30 1, 2 · 1013 1, 1 · 1013

4,36 kertaa NRTC:n työ, yhteensä 98,87 kWh. Pelkän NRTC:n työn ja polttoaineen

ominaiskulutuksen perusteella laskettu CO2-massapäästö NRTC:n yli olisi 13,5 kg

(ks. Yhtälö ( 5.10)). Kenttämittausjakson aikainen CO2-massapäästö olisi ominais-

kulutuksen ja tehdyn työn perusteella 58,9 kg. Vaihtamalla arviotu NRTC:n CO2-

massapäästö aikaikkunan pituuden kriteeriksi, ikkunoiden lukumäärä kasvaa työ-

perusteisen laskennan tasolle ja vaatimustenmukaisuuden tunnusluku laskee arvoon

1,72.
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Kuva 6.12 PEMS-mittauksen NRMAW -datankäsittely CO2-perusteisesti NOx:lle
PEMS:n analysaattorilla mitattuna. Ylimmässä kuvaajassa hetkellinen ja kumulatiivinen
CO2-päästö. Keskimmäisessä kuvaajassa vaatimuksenmukaisuuden tunnusluvut ajan funk-
tiona ja alimmassa kuvaajassa vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut suuruusjärjestykses-
sä. Punainen vaakaviiva merkitsee kumulatiivisen 90. prosenttipisteen vaatimustenmukai-
suuden tunnuslukua, joka vastaa tyyppihyväksyntätestin tulosta. Vaatimustenmukaisuuden
tunnuslukuja laskiessa on päästörajana NOx:lle käytetty 0,4 g/kWh.

Taulukko 6.5 Kenttämittausjakson vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut ja päästöjen
huononemiskertoimet. Vaatimustenmukaisuuden tunnusluku kertoo kuinka moninkertaiset
päästöt ovat suhteessa päästörajaan ja huononemiskerroin kuinka moninkertaiset päästöt
ovat suhteessa tyyppihyväksyntäsyklin (tässä NRTC) aikaiseen päästökertoimeen.

CAN PEMS
Anturi T201 CPC EEPS

CF
Työ

HDMAW 2,17 2,05 6,91 7,25
NTE 3,83 4,57 10,8 9,40

NRMAW 1,53 1,89 6,50 7,20

CO2
HDMAW 2,31 2,33 8,12 8,44
NRMAW 1,74 2,21 7,17 8,52

SR
Työ

HDMAW 3,47 2,65 0,25 0,43
NTE 6,13 5,90 0,39 0,55

NRMAW 2,45 2,85 0,23 0,42

CO2
HDMAW 3,70 3,01 0,29 0,50
NRMAW 2,78 2,85 0,26 0,50
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6.4 Tulosten yhteenveto

Taulukossa 6.4 ja 6.5 on esitetty yhteenvetona PEMS:llä mitatut tulokset laboratorio-

ja kenttämittausjaksoilta. PEMS:n vaatimuksenmukaisuuden tunnuslukujen ja huo-

nonemisen kertoimien laskentaan on käytetty MEXA:n tulosta NRTC-syklin yli.

Taulukon 6.4 tulokset on laskettu laboratoriossa mitattujen NRSC- ja NRTC-

syklien yli sekä kenttämittausjakson PTO:lla kuormitetun NRSC-syklin yli. PTO:n

tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia NRSC-syklin tuloksiin koska kaikista moo-

deista ei ole dataa. CF (engl. Conformity Factor) tarkoittaa vaatimustenmukaisuu-

den tunnuslukua. Tässä ne on listattu työperusteisesti HDMAW, NTE ja NRMAW-

menetelmille. NTE-menetelmälle ei ole tyypillistä laskea CO2-perusteista päästöker-

rointa, joten se on tässä työssä sivuutettu. SR (engl. Service Ratio) on kentällä mi-

tattujen tulosten perusteella laskettu huononemiskerroin, joka on kenttämittauksen

päästökertoimen suhde referenssisyklin tulokseen:

SR =
CF

EF
(6.1)

Nämä on laskettu vertailun vuoksi päästöjen huononemisen mittariksi. Vaatimusten-

mukaisuuden tunnusluku suhteutetaan aina lainsäädännön päästörajaan eikä moot-

torin ja sen pakokaasun jälkikäsittelyn suorituskykyyn tyyppihyväksynnän yhtey-

dessä. Tässä tapauksessa NOx-päästöt olivat noin 20% alle päästörajan laborato-

riossa, joten huononemiskerroin on vastaavasti suurempi kuin vaatimustenmukai-

suuden tunnusluku. Pakoputken NOx-anturilla mitattuja huononemiskertoimen tu-

loksia katsoessa pitää ottaa huomioon, että vertailulukuna on käytetty NRTC-syklin

tulosta, jonka todettiin olevan hieman aliarvioitu (vrt. 0,31 g/kWh MEXA:lla mi-

tattuna). Aliarvioitu referenssitulos johtaa yliarvioituun huononemiskertoimeen.

Hiukkaslukumäärän huononemiskertoimien tulokset ovat hyvin mielenkiintoisia. Kent-

tämittauksen aikana saavutetaan pienempiä päästökertoimia kuin laboratoriossa.

Tässä moottorikartan toimintapisteillä on todennäköisesti hyvin suuri merkitys. Liit-

teen E kuvasta näkyy, että kenttämittausjakson aikana toimintapisteet rajoittuvat

melko kapealle alueelle verrattuna NRTC-sykliin.

Taulukon 6.5 perusteella työperusteinen NRMAW-laskenta vaikuttaa kaikkein edul-

lisimmalta moottorivalmistajalle. Pakoputken NOx-anturin mittaustuloksen perus-

teella vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen 90. prosenttipiste alittaisi 1,5 rajan.

PEMS:n analysaattorin perusteella laskettu tulos ylittää rajan mutta tulosten las-

kentaan on vaikuttanut analysaattorin signaalin pidempi keskiarvotusjakso, joka le-
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ventää piikkejä. Ajosyklin suunnittelulla on suuri vaikutus lopulliseen päästöön ja

se on huomioitava varsinaisen tyyppihyväksyntätestin yhteydessä. Hiukkaslukumää-

rien suhteen ei vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen käyttäminen tyyppihyväk-

syntätestin läpäisyyn tässä yhteydessä ole mielekästä, koska lainsäädännön vaatima

pienimmän hiukkaskoon raja tulee varmaankin olemaan 23 nm eikä 3 nm kuten

näissä mittauksissa.

Tulostenkannalta vertailukelpoisia lähteitä löytyy melko vähän. Gietzelt et al. (2012)

tutkima työkone oli Stage 3B -päästötasoa, jonka vaatimustenmukaisuuden kertoi-

met NOx:lle olivat 0,9�1,46. Stage 3B -päästöraja NOx:lle on kuitenkin 2,0 g/kWh

kun Stage IV:ssä se on 0,4 g/kWh. Stage 3B päästörajat on parhaissa tapauksissa

saavutettu moottorinohjausta optimoimalla, eikä pakokaasun jälkikäsittelyä ole tar-

vinnut lisätä. Moderneille, Euro 6 -päästötason henkilöautoille Franco et al. (2014)

raportoi vaatimustenmukaisuuden kertoimeksi NOx:lle keskimäärin 7,1 ja vaihtelu-

väliksi 1,0�25,4. JRC:n Euro VI PEMS-menetelmiä arviovassa raportissa tulokset

ovat pääsääntöisesti 1,5 vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun asettamissa rajois-

sa. (Perujo ja Villafuerte, 2015)
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7. LAITTEISTON JA MENETELMIEN

ARVIOINTI

Tärkeä osa tätä työtä oli arvioida laitteiston soveltuvuutta työkoneiden päästö-

jen mittausympäristöön. TTY:n PEMS-laitteiston kohdalla on tärkeää pitää mie-

lessä, että laitteisto on kehitetty ajoneuvopäästöjen mahdollisimman monipuolista

tutkimista varten eikä tyyppihyväksyntätestien suorittamiseen. Useat laitevalmista-

jat, kuten Sensors, Inc. ja Horiba valmistavat modulaarisia tuotepaketteja PEMS-

mittauksia varten. Asiakas voi itse valita mittauksissa tarvitsemansa laitteet kiin-

nostuksen mukaan. Yleisimmät mitattavat kaasut ovat NOx, CO2, CO ja HC. Näi-

den mittausta varten näytettä ei laimenneta vaan näyte viedään 200 ◦C lämpöisessä

linjassa analysaattoreille. Mitattavasta ajoneuvoluokasta riippuen päästöistä saate-

taan mitata myös hiukkasten lukumäärä- tai massapitoisuutta. Hiukkasmittauksessa

näytteenotolla on suuri vaikutus pakoputkesta mittalaitteelle tapahtuvissa proses-

seissa. JRC on tehnyt huomattavan työn pyrkiessään määrittelemään standardoidun

hiukkasmittaustavan.

7.1 TTY:n PEMS:n soveltuvuus kenttämittaukseen

TTY:n PEMS-laitteistosta laboratoriossa kehitetty osuus ovat ohjausyksikkö, näyt-

teenotto ja sähkönjakelu. Käytetyt mittalaitteet ovat kaupallisia laitteita, joita on

hyödynnetty PEMS-mittausta varten. Näin ollen laitteiden fyysinen yhteensopivuus

on heikko, mikä näkyy laitteiden asennuksen vaatimasta tilasta. Kenttämittausjak-

solla käytössä oli FIN-lava, jonka pohja on 1,2 m kertaa 1 m. Kuormalava oli mit-

tausten kannalta soveltuva vaihtoehto koska traktoriin oli mahdollista asentaa truk-

kipiikit. Tämän kokoinen laitteisto on Valtran traktoria vastaavassa sovelluksessa

käytännössä mahdollista asentaa trukkipiikkeihin joko traktorin eteen tai taakse tai

mahdollisesti traktorin vetämään peräkärryn. Taakse asennettavien trukkipiikkien

kallistuskulmaa pitäisi tällöin olla mahdollista säätää tai vaihtoehtoisesti kuorma-

lavaan muokata soveltuva kiilarakenne. Tämän työn kenttamittausjaksolla laitteis-
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toa yritettiin asentaa traktorin taakse, mutta trukkipiikkien kallistuskulma oli liian

suuri.

Näytteenottoon käytettyjen ejektorilaimentimien toiminta oli CO2-signaalien perus-

teella hyvin vakaata. Näytteenoton asennus lähelle pakoputken päätä pienensi myös

paineenvaihtelua näytteenottokohdalla. Laimennussuhde oli melko suuri, noin 290.

Pakokaasun CO2-pitoisuus vaihteli noin 1-8 % välillä. Laimennetun näytteen CO2-

pitoisuudelle tämä tarkoittaa että se poikkeaa laimennusilman CO2-pitoisuudesta

noin 30�270 ppm. Laimennusilma otettiin kuitenkin laitteiston välittömästä ym-

päristöstä, joten laimennusilman CO2-pitoisuus saattaa herkästi vaihdella 100 ppm

luokkaa. CO2-signaaleita ei siis kannata tällaisessa sovelluksessa käyttää laimennus-

suhteen määrittämiseen ajan funktiona. CO2-signaalia kannattaa ennemmin käyttää

näytteenoton tukkeutumisen monitorointiin ja mahdollisten näytelinjojen vuotojen

havaitsemiseen.

Käytetty näytteenottojärjestelmä oli niin kutsutun PMP-menetelmän mukainen.

Sen tuottama näyte soveltuu kuivien hiukkasten mittaukseen. Lainsäädäntö aset-

taa henkilöautoilla mitattavan hiukkaskoon alarajaksi 23 nm ja sama raja tulee

varmaankin olemaan käytössä työkoneilla. Kenttämittauksessa käytettiin kuitenkin

yli 3 nm hiukkaslukumäärää mittaavaa hiukkasydinlaskuria. Tässä tutkimuksellinen

mielenkiinto ja käytettävissä oleva laitteisto johti päätökseen käyttää CPC 3776:tta

mittauksissa. Valinta oli siinä mielessä turvallinen, että mittaustulos asettaa ylära-

jan jonka alle yli 23 nm hiukkaslukumäärän päästökertoimen pitäisi asettua.

Mittauksissa käytettiin samaa näytteenottoa hiukkasille ja NOx:lle. Käytetty NOx-

analysaattori on tarkoitettu ympäristön NOx-pitoisuuden monitorointiin ja sen 0�

20 ppm mittausalue ei sovellu raa'an pakokaasun mittaukseen. Laimennetun näyt-

teen mittaaminen ei asettunut ongelmaksi tämän työn mittauksissa. PEMS:n kaksoi-

sejektorilaimentimella nollamittauksen tekeminen vaatii kuitenkin primäärilaimen-

timen poistohaaran tukkimisen. Tämä aiheutti ylipainetta NOx-analysaattorin näy-

telinjaan, joka voi jatkuvassa käytössä olla haitallista laitteelle.

PEMS:n NOx-analysaattorin ehdoton heikkous on pitkä keskiarvotusjakso. Laite

mittaa vuorotellen NO:n, NOx:n ja TNX:n (NOx + NH3) pitoisuutta ja keskiar-

vottaa näin pitoisuutta minuutin jaksoissa (ks. Kuva D.2). Keskiarvotus aiheuttaa

piikkien levenemistä NOx:n raakasignaalissa. Pakokaasukomponentin massavirtauk-

sen laskentaan käytetään pakokaasun massavirtausta, joten levinnyt piikki samalla

kasvattaa laskettua kumulatiivista päästöä. Stationäärisessä mittauksessa PTO:ta
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kuormittaessa tulokset vastasivat MEXA:lla ja anturilla mitattuja tuloksia melko

hyvin.

Hiukkasmittalaitteista CPC 3776 soveltui erittäin hyvin kenttämittaukseen. Täri-

nä ei aiheuttanut kohinaa mittaussignaaliin. Laitteen nestetason pitäminen vaaka-

tasossa rajoitti kuitenkin kuormalavan kallistusmahdollisuuksia. Mikäli Stage V:n

hiukkaskoon alarajaksi asetetaan 23 nm, tulee tyyppihyväksyntää ajatellen käyttää

soveltuvampaa hiukkasydinlaskuria. Tutkimuskäytössä kokonaiskuvan hahmottami-

nen hiukkaslukumääräpäästöistä on eduksi.

Hiukkaskokojakaumamittaukseen tarkoitettu EEPS kärsi näissä mittauksissa täri-

nän aiheuttamasta kohinasta. Alle 23 nm kokoisten hiukkasten signaalista PTO-

mittauksessa merkittävä osa oli kohinaa, joten niiltä osin jakaumatieto ei ole luo-

tettavaa. Mittalaitteen tärinänvaimennukseen pitäisi kiinnittää huomiota. Lisäksi

laimennussuhde oli melko suuri, noin 290. Pienempi laimennussuhde ei kuitenkaan

välttämättä täyttäisi PMP-protokollan vaatimuksia näytteenotolle.

PEMS-laitteiston vaatima teho oli mittauksissa noin 1 kW. Käytössä olleet akut

mahdollistivat noin kahden tunnin yhtäjaksoisen mittauksen laitteistolla. Virtaläh-

teen vaihtaminen akkujen tilalle huoltotaukojen ajaksi oli sujuvaa. PEMS-mittaus-

jaksolta vaadittu 5-kertainen työ NRTC:n aikaiseen työhön vaatii 50 % moottorite-

holla noin 75 minuuttia ajoa. Laitteiston itsenäinen toiminta-aika akkukäytöllä on

siis riittävä.

7.2 Käytännön havainnot

Kaasupullojen kuljetuksessa ja käytössä on syytä olla varovainen. Pienten, 10 litran

kaasupullojen kuljetus ei PEMS-mittausten vaatimassa mittakaavassa vaadi ADR-

lupaa, mutta kuljettajan pitää tiedostaa kuljetettavan tavaran luonne. Paineenalen-

timet on aina irroitettava kuljetuksen ajaksi ja tarkistettava pullon olevan suljettu.

Kaasupulloja kuljetetaan pystyasennossa ja niiden riittävästä kiinnityksestä on pi-

dettävä huolta. Tärinän vaikutusta kaasupullon tyhjenemiseen ei näiden mittausten

aikana tarkemmin ehditty arvioda. Kaasua havaittiin kuitenkin kuluneen huomatta-

vasti enemmän kuin laitteiden vaatiman virtauksen mukaan olisi pitänyt. Paineen-

alentimen suojaventtiili on mahdollisesti tärinän aikana päästänyt osan kaasusta

ulkoilmaan. Virtaukset ovat pieniä eivätkä ne ulkoilmassa aiheuta vaaratilanteita.

Kaasupullojen käytöstä ajon aikana on tehtävä tarkempi selvitys. Tra�n ohjeistuk-
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sen mukaisesti avonaista kaasupulloa saa kuljettaa ajon aikana jos se on osa jota-

kin laitetta. Mittauksia varten olisi hyvä saada lausunto viranomaiselta kaasupullo-

jen käyttöä varten. Hiilivetyjen mittaukseen tarkoitettu liekki-ionidetektori tarvitsee

polttoaineekseen vetyä ja synteettistä ilmaa. Nollamittauksia varten tarvitaan joko

synteettistä ilmaa tai typpeä. Näiden puhtauksien tulee näillä näkymin olla 7.0 eli

99.99999 % mainittua ainetta. Kaasupullon hinta määräytyy yleensä täyttökerran

eikä ainemäärän mukaan, joten nollailman tai -typen pullon kannattaa olla suuri.

Vapaa raja nollailman luontoisen kaasun kuljetukselle on 333 kg. 50 litran ja 200

bar paineeseen täytetyn pullon kaasun paino on n. 10 kg.

Jos mittausten aikana näytettä on tarve laimentaa, on syytä tarkistaa laimennusil-

man puhtaus aika ajoin. Kenttämittausten aikaisen tauon aikana pakokaasua oli

ilmeisesti kertynyt pilveksi traktorin ja mittalaitteiston ympärille. Laimennusilma

otettiin ympäristöstä, se kuivattiin ja johdettiin aktiivihiilisuodattimen läpi ennen

laimentimia. Kuitenkin CPC 3776 havaitsi suuren lukumääräpitoisuuden. EEPS:n

mittaama signaali oli kohinarajalla. Primäärilaimennin ei imenyt tällöin pakoputkes-

ta, tämä voitiin todeta CO2-signaalin perusteella. Näytelinjassa ei ollut vuotoa. Kun

sekundäärilaimentimen ja laitteiden väliin asetettiin HEPA-suodatin, tippui CPC

3776:n mittaama lukumääräpitoisuus nollaan. Muutenkaan kyse ei ollut vuodosta.

Kun näytelinja avattiin ja annettiin laitteiden mitata ulkoilmaa, tippui CPC:n mit-

taama pitoisuus. Ajoa päätettiin jatkaa tästä ongelmasta huolimatta koska kenttä-

olosuhteissa näytteenotolle ei ollut mahdollista tehdä mitään. Seuraavien 5 minuutin

ajon aikana mitattu hiukkaspitoisuuden signaali laski ja seuraavan nollamittauksen

aikana näyte oli hiukkasista puhdas. Hiukkasten alkuperän epäillään olevan jossakin

haihtuvassa komponentissa jota ympäristössä on ollut ja joka on sekundäärilaimen-

timen ja mittalaitteiden välissä päässyt nukleoitumaan. Lukumääräpitoisuus oli hy-

vin korkea, noin kertaluokkaa suurempi kuin ulkoilman. Vaikka CPC:n signaalista

ei ole mahdollista päätellä kuin hiukkasten pienin mahdollinen koko, voidaan mit-

tauksissa mukana olleen NSAM:n signaalin perusteella sanoa niiden olleen alle 10

nm hiukkasia. Ohjausyksikön HEPA-suodatinten läpi ei ole tullut hiukkasia, tämä

olisi näkynyt muissakin nollamittauksissa.

Mittauksissa käytettävien tietokoneiden määrä on hyvä minimoida. Mittalaitteet

vaativat yleensä jatkuvaa vahtimista ja mittaajan täytyy reagoida tilanteisiin no-

peasti. Laimennusta vaativien laitteiden kohdalla voi aiheutua vakavia laitevahinko-

ja jos laimentamatonta näytettä pääsee mittalaitteelle kun laimennusilman syöttö

on syystä tai toisesta pysähtynyt. Traktorin ohjaamossa tilaa on hyvin niukasti, mu-
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kavuussyistä useamman kuin yhden tietokoneen käyttö ei ole suositeltavaa. Käyttö-

kelpoinen ratkaisu olisi käyttää mittalaitteiden luona yhtä tietokonetta, joka kerää

laitedataa. Tässä tietokoneessa olisi 4G-verkkoyhteys ja sen toimintaa voitaisi val-

voa etänä. Laitedatan perusteella ei kuitenkaan ole mahdollista valvoa koko järjes-

telmän toimintaa, joten näytelinjat ja laitteiden toiminta on syytä tarkistaa sopivin

aikavälein.

7.3 Menetelmien arvionti

Datankäsittelyn ja mittaustekniikoiden arvionti pitäisi aina suhteuttaa siihen mitä

halutaan selvittää. Nykyisessä muodossaan Euroopan päästölainsäädäntö ei PEMS-

mittausten osalta tähtää siihen, että mitattaisi kaikkia ajoneuvon varsinaisia pääs-

töjä. Ajoneuvolle edustavaa ajosuoritetta halutaan mitata mutta olosuhteet hy-

väksyttävälle datankeruulle ovat hyvin rajatut. Kylmäkäynnistyksen data rajataan

pois, kuten myös matalatehoisen ajon. Tarkoitus on tuottaa PEMS-mittauksista da-

tankäsittelyn kautta mahdollisimman vertailukelpoisia tuloksia laboratorioon sekä

muihin työkoneiden mittauksiin verrattuna. JRC:n näkemys työkoneiden PEMS-

mittauksista ilmenee parhaiten seuraavasta lainauksesta:

The PEMS based ISC [In-Service Conformity, käytön aikaisten pääs-

töjen yhdenmukaisuus tyyppihyväksyntään] test and the associated da-

ta evaluation method are designed to maximize the probability that the

engine emissions comply with the applicable standards, i.e. to give a suf-

�cient con�dence that the engine would comply if extracted from the

vehicle and tested on an engine dynamometer.

Kyse on siis lainsäätäjän kannalta kiinnostuksesta tuottaa vertailukelpoinen mene-

telmä laboratoriomittaukselle, ei arvioida ympäristövaikutuksia.

PEMS-mittauksilla halutaan valvoa, etteivät moottorin päästöt huonone sen elinkaa-

ren aikana. Vaatimustenmukaisuuden tunnusluku asettaa rajan sille, kuinka monin-

kertaisesti tyyppihyväksyntäsyklin päästökerroin saadaan ylittää PEMS-mittauksessa.

Yhdenmukaisuuden kerroin ei kuitenaan välttämättä kerro koko totuutta moottorin

päästöjen huononemisesta sen elinkaaren aikana. Tyyppihyväksynnän yhteydessä

moottorin päästöt saattavat alittaa päästörajan suurella marginaalilla. Esimerkik-

si NOx:n päästökerroin olisi 0,2 g/kWh kun sallittu raja on 0,4 g/kWh. PEMS-

mittausten yhteydessä 0,5 g/kWh (vaatimustenmukaisuuden tunnusluku 1,25) tulos
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ei kuitenkaan tarkoita että moottorin päästöt ovat huonontuneet 25 %. Tyyppihy-

väksynnän tulokseen verrattuna päästöt ovat huonontuneet 150 %, koska PEMS-

mittauksen päästöt ovat 2,5-kertaiset alkuperäiseen tyyppihyväksyntämittaukseen

verrattuna.

PEMS-mittauksen aikana suoritettavan ajon pitäisi vastata työkoneelle ominaista

ajosuoritetta. Ensimmäisen rajoitteen asettavat käytettävät mittalaitteet. Niiden

asennuspaikka voi rajoittaa työkoneen laitteiden käyttöä ja sääolosuhteet on yleen-

sä pakko ottaa huomioon. Ajosuoritetta suunnitellessa pitäisi tarkastella työkoneen

käyttöhistoriaa. Tiestöllä liikkuvalle kalustolle on Euro VI -direktiivin määrittele-

mässä PEMS-mittauksessa asetettu nopeusalueet, joiden sisällä ajoneuvon pitää py-

syä määrätyn osan mittauksesta. Työkoneella vastaavaa rajoitetta ei kannata olla

ajonopeuden suhteen, mutta esimerkiksi tehon ja vääntömomentin jakauma mit-

tauksen yli voisi olla arvioitava kriteeri.

Kuvassa E.1 on esitetty laboratoriossa ajettujen NRSC ja NRTC -sylkien vään-

tömomentti kierrosluvun funktiona. Samassa kuvassa on myös esitetty kenttämit-

tausjakson vääntömomentin data. Kuvan esitystapa ei ole aukoton, koska siitä ei il-

mene kuinka suuren osan mittausajasta kullakin moottorikartan alueella pysytään.

Kuvasta kuitenkin nähdään millä moottorikartan alueilla toimitaan eri suoritteiden

aikana. NRSC-syklin edustavuudesta voidaan vähintäänkin todeta, etteivät moodit

1�4 ja 8 ole edustavia kenttämittauksissa käytetyn työkoneen kannalta.

Tämän työn mittaustulosten perusteella voidaan havaita, että tyhjäkäynnillä lyhyi-

tä aikoja seisottaminen ei ole testin lopputuloksen kannalta edullista. Sama koskee

matalalla, alle 50 kW teholla liikkumista. Jos pakokaasun jälkikäsittely pääsee ly-

hyen tyhjäkäynnin aikana jäähtymään mutta jakson pituus ei ylitä 10 minuuttia, ei

mittaustuloksesta NRMAW-menetelmällä hylätä sitä dataa jonka aikana jälkikäsit-

telyn lämpötila nousee yli 250 ◦C. Tällöin suhteellisen suuren NOx-päästön aikaiset

ikkunat lasketaan mukaan datankäsittelyyn.

Vaikka Stage IV ja Tier 4 päästöraja on 180 kW moottorille asetettu 0,4 g/kWh,

vaikuttaisi NTE-laskennalla olevan huomattavasti helpompi läpäistä testi. NTE-

laskennassa käytännössä kaikki transienttien tilanteiden ja tyhjäkäynnin aikainen

data jätetään huomiotta. NTE-laskennassa testin läpäisyn määrää kuitenkin suurin

NTE-tapahtumien päästökerroin, eikä se saa ylittää päästörajaa yli 1,5-kertaisesti.

MAW-menetelmissä 10 % huonoimmista vaatimustenmukaisuuden tunnusluvuista

jätetään huomioimatta.
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Taulukko 7.1 Moottoridatan signaalit, joiden luotettavuus on tärkeää PEMS-mittausten
datankäsittelyssä.

Signaali Vaikutus
Vääntömomentti Teho, tehty työ
Polttoaineen ruiskutus Polttoaineen kulutus, ECU:n vääntömomentti,

CO2-massapäästön tarkistus
Pakokaasun massavirta Hetkellinen pakokaasukomponentin massapäästö,

CO2-ikkunan pituus

NOx-päästöjen korrelointi moottoridataan on tämän työn tulosten perusteella ylei-

sesti heikko. Kylmäkäynnistyksen yhteydessä päästöt saattavat olla melko korkeita,

1000 ppm luokkaa. Päästöt kuitenkin laskevat nopeasti kun SCR lämpenee toiminta-

alueelleen. Ajosuoritteesta riippuen kylmäkäynnistyksen data saattaa korreloida hy-

vin korkeatehoisen ajon kanssa. Tällöin pelkän suurimman korrelaation perusteella

kohdistettu data saattaa painottua väärin. Suuremmalla teholla pakokaasun massa-

virta on myös suurempi ja laskennalliset päästöt kasvavat. NOx-päästöjen päästöker-

toimia laskiessa tulee siis tarkistaa kaikki laskennan välivaiheet ja tarpeen vaatiessa

kohdistaa aikasarjat käsin.

Datankäsittelyssä ilmeni kolme tuloksiin mahdollisesti vaikuttavaa seikkaa: mootto-

rin vääntömomentti, referenssisyklin työ ja referenssisyklin CO2-päästö. Näistä en-

simmäinen on ehdottomasti tärkein. Moottorinohjausyksikkö lähettää väylälle sig-

naalia moottorin kuormasta, suhteellisesti väännöstä ja kyseisellä kierrosluvulla saa-

vutettavasta maksimiväännöstä. Kaikkien kolmen viestin arvot ovat prosentteja ei-

vätkä varsinaista väännön signaalia. Hetkellisen väännön laskemiseksi on oltavat

tieto moottorin tehokäyrän maksimiväännöstä. Ajoneuvon tehokäyrä on kuitenkin

moottorinohjauksella rajattu ja samankaltaisissa ajoneuvoissa voi olla eri tehokäyrä

käytössä. Toinen ja kolmas seikka ovat molemmat johdannaisia ensimmäisestä sei-

kasta. Referenssisyklin yli tehty työ voidaan joko laskea dynamometrimittauksesta

tai syklin kuvauksesta moottorin väännön perusteella. Molemmilla keinoilla pitäisi

saavuttaa sama tulos. CO2-päästön teoreettisen laskennan ja syklin yli integroidun

massapäästön perusteella CO2-ikkunoinnissa saattaa olla eroja. Vaatimustenmukai-

suuden tunnusluvun lopputulokseen CO2-ikkunan pituus ei kuitenkaan vaikuttanut

merkittävästi.

Yleisesti kaikkien laskentaan käytettävien signaalien luotettavuutta tulisi arvioida.

Taulukossa 7.1 on listattu tämän työn datankäsittelyssä tärkeät moottoridatan

signaalit ja niiden vaikutus muihin signaaleihin. Eurooppalaisten polttomoottorival-
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mistajien yhdistys (EUROMOT, engl. European Association of Internal Combustion

Engine Manufacturers) on kannanotossaan tuonut esille tyyppihyväksynnän yhtey-

dessä suoritettavan ECU:n signaalien tarkistamisen (EUROMOT, 2013). Tyyppihy-

väksynnän yhteydessä tarkistettujen signaalien luotettaisiin siis olevan oikein myö-

hempien varsinaisen käytön PEMS-mittausten aikana. Maksimivääntömomentin de-

monstrointi kenttäolosuhteissa ei kaikilla työkoneilla ole mahdollista. Signaalien luo-

tettavuus on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää jos tulevaisuudessa tyyppihyväksyntä on

mahdollista hylätä PEMS-mittausten tuloksien perusteella.
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8. YHTEENVETO

Tässä työssä sovellettiin TTY:n PEMS-laitteistoa ensimmäistä kertaa työkoneym-

päristössä. Mittaukset suoritettiin kahdessa vaiheessa, ensin hallituissa olosuhteissa

AGCO Powerin moottorilaboratoriossa Nokian Linnavuoressa ja sitten kenttäolo-

suhteissa Valtran tehtaalla. Tavoitteena oli etsiä päästöjen kannalta ongelmallisia

moottorin toiminta-alueita ja verrata laskentamenetelmien vaikutusta päästökertoi-

mien lopputuloksiin.

Laboratoriomittausjakson aikana mitattiin AGCO Powerin valmistaman 74 AWF

-tyyppisen moottorin päästöt tyyppihyväksynnässä käytettävien syklien yli. Moot-

tori on Stage IV -tyyppihyväksytty ja tämän työn mittausten aikaiset päästökertoi-

met NOx:lle ja hiukkasmassalle alittavat päästörajat. Laboratoriomittausten tulok-

sia käytettiin PEMS:n näytteenoton ja mittalaitteiden toiminnan arviointiin. NRTC-

syklin yli kerättyä dataa tarvittiin määrittämään kenttämittausjakson parametreja.

Kenttämittausjakso suoritettiin Valtran Suolahden tehtaan ympäristössä. Testatta-

vana oli Valtran uuden T-sarjan traktori, joka käyttää samantyyppistä moottoria

kuin laboratoriossa testattiin. Näytteenotto ja pakoputki olivat täysin samat mo-

lemmilla mittausjaksoilla. Traktorin päästöt mitattiin stationäärisessä mittauksessa

PTO-akselia kuormittamalla ja transientin ajon aikana. PTO-mittauksen tulokset

vastasivat laboratoriossa mitatun NRSC-syklin tuloksia hyvin. Transientin ajon vaa-

timustenmukaisuuden tunnusluvut olivat mittaus- ja laskentatavasta riippuen 1,53�

4,57 NOx:lle. Jos hiukkaslukumäärän päästökertoimia verrataan Stage V:n ehdotet-

tuun 1012 #/kWh päästörajaan, saadaan vaatimustenmukaisuuden tunnusluvuiksi

6,50�10,8. Näissä mitattava hiukkaskokoalue on kuitenkin ollut yli 3 nm hiukkaset

kun yleensä hiukkaskoon alarajaksi asetetaan 23 nm.

Kenttämittausjakson vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen laskentaan käytettiin

kolmea eri menetelmää. Nämä olivat EURO VI -standardin vaatimukset niiltä osin

kuin ne soveltuivat työkoneelle (HDMAW), Yhdysvalloissa käytetty Not-to-Exceed

(NTE) -menetelmä sekä JRC:n esitys työkoneille suunnitellusta laskentamenetel-
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mästä (NRMAW). Näistä HDMAW ja NRMAW ovat päästökertoimien laskennan

kannalta samanlaiset menetelmät, mutta NRMAW-menetelmä poistaa tyhjäkäynnin

vaikutuksia mittausjaksosta. HDMAW-menetelmästä NRMAW-menetelmään siir-

ryttäessä NOx:n vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun tulos pieneni 5�30 %. HD-

MAW huomio 100 %, NRMAW 65 % ja NTE 25 % mittausjakson datasta. Näistä

NTE:n tulos oli kuitenkin korkein. NTE-menetelmän keskiarvotusjaksot ovat täysin

erilaiset kuin HDMAW- ja NRMAW-menetelmillä, eikä huonoimpia 10 % vaatimus-

tenmukaisuuden tunnusluvuista poisteta.

Tulosten laskentaan tarvittavilla NRTC-syklin tuloksilla on myös vaikutus kenttä-

mittausjakson tuloksiin. Työhön tai CO2-päästöön suhteutetun keskiarvotusikkunan

on tarkoitus tuottaa referenssisykliin vertailukelpoisia päästökertoimia. Tässä työssä

kuitenkin työ- ja CO2-perusteisen NRMAW-menetelmän tuloksissa oli NOx:lla noin

15 % ero. Kun CO2-massapäästön arvioi suoraan tehdystä työstä, on ero 10 %. Kaik-

kien laskentaan käytettävien signaalien luotettavuus tulisi arvioida kriittisesti mit-

tausten ja laskennan yhteydessä. Lisäksi laskennassa käytettävät signaalit tulisi mää-

rittää yksiselitteisesti (esim. moottorin vai dynamometrin vääntömomentti), eten-

kin jos tuloksia käytetään tyyppihyväksynnän hylkäämiseen. Stage V -standardiin

PEMS-mittaus on tarkoitettu monitoirointia varten. Stage VI tai VII -standardien

kohdalla tilanne saattaa jo olla erilainen.

PEMS-laitteiston soveltui mittausympäristöön. Työkoneiden PEMS-mittauksen vaa-

timuksia ei ole vielä asetettu, joten vertailukohtana voidaan käyttää vain nykyistä

Euro VI -standardia. Laitteistolla kerätyn datan perusteella oli kuitenkin mahdol-

lista laskea varsinaisen työn päästökertoimet ja saada käsitys siitä, miten nykytilan-

ne suhtautuu tulevaan päästörajaan. Laitteisto ei kokonsa vuoksi sallinut kaikkien

työkoneen ominaisuuksien, kuten nostolaitteen, käyttöä. Kompaktimman laitteiston

käyttö olisi ehdottomasti suositeltavaa. Anturitekniikkaa ei PEMS-mittauksissa kui-

tenkaan pitäisi väheksyä, varsinkaan Stage V -tyypisessä monitoroinnissa. Pakoput-

kessa olevan NOx-anturin signaali on näiden mittausten perusteella hyvä indikaat-

tori pakokaasun NOx-pitoisuudesta, kunhan se on toiminta-alueellaan. Traktorin

etäseurantajärjestelmän kautta olisi mahdollista kerätä jatkuvasti dataa traktorin

toiminnasta. Tarkemman analysaattorimittauksen voisi suorittaa esimerkiksi vuo-

den välein, mutta tämän jakson ulkopuolella traktorin päästötasoa eri työtehtävissä

monitoroitaisiin etäseurantajärjestelmän kautta.
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A. PEMS-JÄRJESTELMÄN KUVAUS

TTY:n PEMS on alun perin suunniteltu hyvin dynaamiseksi kokoonpanoksi ja sovel-

tuvaksi mahdollisimman moneen käyttöympäristöön. Käytettävät mittalaitteet on

tarkoitus valita mittauskohteen mukaan. Tästä syystä laitteiden fyysinen yhteenso-

pivuus voi tilanteesta riippuen vaihdella, eri valmistajien kaupalliset laitteet eivät

kuitenkaan ole samankokoisia. Tässä työssä kaikkein parhaana vaihtoehtona nähtiin

nostolaitteeseen kiinnitettävien trukkipiikkien hyödyntäminen. Laitteisto koottiin

FIN-lavalle (1200 mm x 1000 mm).

Laitteet kiinnitettiin kuormaliinoilla kiinni lavaan. Kuormalavan pohjassa ei poik-

kipuita ole kuin kolme eikä kuormaliinan pujottaminen lavan pohjan ympäriltä kai-

kissa tapauksissa ollut mielekästä joten kuormalavan pohjaan kiinnitettiin koukkuja

joiden läpi kuormaliinat oli mahdollista pujottaa. Näin kiinnityspisteitä saatiin lä-

hemmäs laitteita ja sitä kautta tukevoitettua laitteiden asemaa. Lavakauluksilla tar-

jottiin suoja laitteille. Kauluksia tarvittiin yhteensä viisi. Alhaalta ylöspäin laskiessa

3. ja 4. lavakauluksen väliin tehtiin reikä, josta näytelinjat ja datakaapelit saatiin

vietyä lavan sisälle. Näin kaksi ylintä lavaa oli mahdollista poistaa koskematta näy-

telinjoihin ja datakaapeleihin akun vaihdon ajaksi. Akulle ei tässä kokoonpanossa

ollut muuta paikkaa kuin kuormalavan pohja, joten sen nostamisen helpottamiseksi

lavakauluksia oli tarve poistaa. Sääsuojaukseen käytettiin pressua ja lavan kiinni-

tykseen trukkipiikkeihin kuormaliinoja (ks. Kuva A.1).

Näyte otettiin suoraan pakoputkesta (ks. Kuva A.3) ja se kuljetettiin edestä kat-

sottuna nostolaitteen vasenta puolta pitkin mittalaitteille (ks. Kuva A.2). Näy-

telinjojen pituudet ja viipymäajat on esitelty Taulukossa A.1. Hiukkasmittalait-

teille vievät linjat olivat sähkönjohtavaa polytetra�uoroetyleeniä (PTFE). Selkeä

etu yleensä käytettävään Tygoniin R© oli letkun kokoonpainumattomuus ja verrat-

tain edullinen hankintahinta. NOx-analysaattorille vievä linja oli täysin PTFE:tä.

CO2-näytelinjat olivat suurimmaksi osaksi PVC-muovia, joissakin tapauksissa osit-

tain te�onia. Näytelinjojen liitoksiin käytettiin Swagelokin liittimiä lukuunottamat-
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Kuva A.1 Keinokuormasimulaattorin asennus traktoriin. Kuvassa PEMS traktorin nos-
tolaitteessa kuormalavalle paketoituna. Näyte otetaan pakoputkelta ja viedään mittalaitteil-
le.

Taulukko A.1 PEMS:n näytelinjojen pituudet ja lasketut viipymäajat

Laite 10 mm letkua (m) 6 mm letkua (m) Viipymäaika (s)
T201 0 6,70 3,65
EEPS 5,83 0 1,26
CPC 3776 4,92 0,78 1,45
CO2,raw 0 5,46 8,24
CO2,diluted 0 7,28 5,37
CO2,instruments 0 5,90 8,90

ta viimeisiä liitoksia laitteille, joihin käytettiin lyhyitä paloja Tygonia. Näytelinjat

olivat samat kuin moottorilaboratoriossa. Kenttämittausta varten kahdesti laimen-

netun näytteen CO2-näytelinjaa piti jatkaa 85 cm koska moottorilaboratoriossa käy-

tetyn näytelinjan pituus ei riittänyt.
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Kuva A.2 PEMS asennettuna traktorin nostolaitteeseen. Näytelinja tuodaan nostolaitteen
vasenta puolta pitkin laitteille. Nostolaitteen oikeaa puolta pitkin kulkee datayhteys traktorin
kabiinissa oleville kannettaville tietokoneille.

Kuva A.3 PEMS:n näytteenotto kiinni pakoputkessa. Vasemmanpuoleinen yhde on pa-
kokaasun CO2-pitoisuuden mittausta varten ja oikeanpuoleinen kaksoisejektorilaimenninta
varten. Kuumana pidettävät osat on eristetty lasivillakourulla.
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B. LABORATORIOMITTAUKSEN

LAITESIGNAALIEN VERTAILU

CO2

PEMS:n raakakaasun mittaamiseen tarkoitetun CO2-anturin tulosta verrattiin ME-

XA:n mittaamiin tuloksiin. PEMS:n datalle tehtiin märkäkorjaus Luvussa 5 esitetyn

menelmän mukaisesti. Vertailudata on kerätty NRSC-syklin ja 25 % kuorman lisä-

pisteiden ajalta. Keskiarvottamalla kohinatasoa saa hieman laskettua eikä aikakoh-

distuksesta aiheudu ylimääräistä virhettä. Kuvassa B.1 on esitetty raakapakokaasun

pitoisuuteen korjatut tulokset. PEMS:n anturin korrelaatio MEXA:n dataan on erin-

omainen. Sarjojen välisen sovitesuoran kulmakerroin on 1,008 ja korrelaatiokerroin

0,999.

NOx

PEMS:n NOx-mittauksen tulos ei ole aivan odotettu. Mittapisteet on esitetty Ku-

vassa B.2. MEXA:n mittaama signaali on selkeästi suurempi. Datasarjojen väli-

nen kulmakerroin on 4,27. Näytelinjassa vaikuttaisi olleen vuoto mittausten aikana.

Hiukkasmittauksille tyypillisen nollamittauksen aikana tätä on ollut käytännössä

mahdoton havaita, koska oletettavasti laboratorioilman NOx pitoisuus on ollut sa-

ma kuin laimennusilmassa. Näytelinjoihin olisi pitänyt saada syötettyä typpä koko

matkalta pakoputkelta analysaattorille. Datasarjojen välillä on kuitenkin vahva kor-

relaatio, kertoimen arvo on 0,994.

CPC

Kuvassa B.3 on esitetty CPC 3025 ja CPC 3776 hiukkasydinlaskureiden lukumää-

rävertailu. Laitesignaalit ovat korjattu lasketuilla laimennussuhteilla ja tunnetuilla
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Kuva B.2 PEMS NOx ja MEXA NOx -signaalien vertailu. Pitoisuudet ovat pakokaasun
märkäpitoisuuksia.
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Kuva B.3 TSI 3025 ja 3776 hiukkasydinlaskureiden vertailu eri näytteenotoilla.

häviöillä. �Kuivat� hiukkaset ovat PEMS kuumalaimennuksen ja referenssilaimen-

nuksen ja termodenuuderin jälkeen mitattuja pitoisuuksia. �Kaikki� hiukkaset tar-

koittaa sellaista mittausta kun molemmat laitteet ovat samanaikaisesti mitanneet

referenssilaimennuksen jälkeen ennen termodenuuderia. Kuivien hiukkasten kohdal-

la sarjojen välisen sovitteen kulmakerroin on 1,06 ja korrelaatiokerroin 0,94. Vaikut-

taisi siis siltä, että PEMS-näytteenotossa ei tapahtuisi merkittäviä häviöitä. Kaikille

hiukkasille sovitteen kulmakerroin on 0,42 ja korrelaatiokerroin 0,97. Samaa näytet-

tä mitatessa 3776 on siis mitannut 2,5 kertaa suurempaa lukumäärää kuin 3025. Jos

laitteiden detektiotehokkuus oletetaan yleisesti yhtä suureksi, selittyy ero pienim-

män hiukkaskoon detektiorajalla. On mahdollsita että noin 3 nm hiukkasia on ollut

paljon jotka 3776 kykenee erottamaan mutta 3025 ei.

ELPI+

Kuvassa B.4 on esitetty ELPI+:lla mitatut hiukkaskokojakaumat NRSC-syklin

moodin 3 aikana. Hiukkaskokojakauma on mitattu erikseen PEMS:n näytteenoton

ja referenssilaimennuksen jälkeen. Punaiset viivat kuvaavat jakaumien keskiarvojen

keskihajontoja, jotka ovat hyvin maltillisia. ELPI+:n mittaamien kokojakaumien
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Kuva B.4 ELPI+:lla mitatut hiukkaskokojakaumat PEMS:n ja referenssinäytteenoton
jälkeen NRSC-syklin moodin 3 aikana.

perusteella pieniä hiukkasia on hyvin paljon. Jakaumien perusteella hiukkashäviöt

PEMS:n näytteenotossa olisivat 60 % luokkaa hiukkaskoosta riippumatta. Mitatut

jakaumat eivät kuitenkaan ole samalla tavalla lämpökäsiteltyjä. PEMS:n näytteen-

oton läpi kulkenut näyte on lämmitettu 300 ◦C lämpöiseksi ja sen jälkeen jäähdy-

tetty laimentamalla, kun referenssinäytteenoton läpi vastaava lämmitys tulee vasta

termodenuuderilla. ELPI+ ei kuitenkaan mitannut termodenuuderin läpi virran-

nutta näytettä vaan sen edestä. Kaikkien hiukkasten lukumääräpitoisuus voi hyvin

olla suurempi kuin kuivien hiukkasten. Näissä jakaumissa hiukkashäviöt näkyvät

myös suuremmilla hiukkaskoilla (n.70�200 nm). Haihtuvien komponettien aiheutta-

ma osuus jakaumassa näkyy yleensä pienemmillä hiukkaskoilla, noin 20 nm koko-

luokassa. Haihtuvat komponentit ovat kuitenkin voineet kasvattaa hiukkasia. CPC

3776 lukumäärämittauksen perusteella Moodin 3 kohdalla ero on samaa luokaa, noin

60 %.
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C. TÄRINÄN VAIKUTUS MITTAUSSIGNAALIIN

TTY:n aerosolimittalaitteista yksikään ei lähtökohtaisesti ole suunniteltu PEMS-

käyttöön. Fyysisiä rajoituksia laitteilla ei kuitenkaan välttämättä ole mittausten

suhteen. PEMS-mittauksen aikana laitteet kuitenkin tärisevät selkeästi enemmän

kuin laboratorio-olosuhteissa. Taulukossa C.1 on esitetty PEMS:n mittalaitteiden

signaaleiden keskiarvot ja -hajonnat. Tilanteita on vertailuun valittu kolme - nolla-

mittaus kun moottori ei ole käynnissä, nollamittaus kun moottori on käynnissä ja

Moodin 10 aikainen mittaus PTO:lta.

CPC:n kestävyyden suurin huoli on yleisesti optiikan likaantuminen. Laitteen satu-

raattoriputkessa on nesteenä butanolia, jota saattaa laitteen kallistuessa valua vää-

riin paikkoihin. Optiikan likaantuessa laitteen detektiotehokkuus heikkenee. Mit-

tausten aikana pidettiin huolta että PEMS-laitteisto pysyisi vaakatasossa. Tärinällä

ei kuitenkaan vaikuttanut olevan merkittävää vaikutusta mittaustulokseen. Nolla-

mittausten tulos kasvaa suhteellisen paljon, mutta absoluuttinen muutos on ollut

pientä. Ympäröivälle ilmalle 1000 #/cm3 pitoisuus on normaalia. Moodin 10 aikana

laitesignaali on ollut 8520 #/cm3, joka on lähes neljä kertaluokkaa suurempi kuin

nollamittauksen tulos.

NOx-mittaukselle keskiarvotettu laitesignaali kasvaa tärinän myötä. Moodin 10 ai-

kainen signaali on edelleen suuri verrattuna nollamittaukseen. Sen aikainen keskiha-

Taulukko C.1 PEMS-laitteiston mittaussignaaleiden keskiarvot ja hajonta kun a) käyn-
nissä oli nollamittaus eikä moottori ollut käynnissä, b) käynnissä oli nollamittaus ja moot-
tori oli käynnissa ja c) mitattiin Moodin 10 päästöjä PTO:lla. Keskiarvo on merkitty sym-
bolilla µ ja keskihajonta symbolilla σ.

a) b) c)
Laite Yksikkö µ σ µ σ µ σ
CPC #/cm3 0,05 0,27 1,12 1,16 8, 52 · 103 434
NOx ppb 5,15 1,43 20,4 2,44 147 47,7
EEPS #/cm3 996 565 5, 93 · 103 1, 85 · 103 1, 13 · 104 2, 27 · 103
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Kuva C.1 EEPS nollamittauksen signaali suhteessa PTO-mittauksen signaaliin.

jonta on merkittävä suhteessa signaalin keskiarvoon.

Eniten tärinän vaikutus näkyy EEPS:n signaalissa. Kuva C.1 esittää Taulukon

C.1 vastaavien tilanteiden aikaisten mittausten EEPS-jakaumien keskiarvot ja -

hajonnat. Moottorin ollessa pois päältä EEPS:n kohina on melko maltillista. Moodin

10 mittausignaali suhteutettuna jakauma vaikuttaa kolmimoodiselta. Mustalla mi-

tattu käyrä esittää nollamittauksen keskiarvoa kun moottori ei ole ollut käynnissä.

Katkoviiva esittää keskihajonnan leveyttä kaikilla mittaustapahtumilla. Punaisesta

käyrästä nähdään, että kun moottori käynnistyy ja tärinä kantautuu mittalaitteel-

le asti, kohinataso nousee huomattavasti. Nollamittaus moottorin ollessa käynnissä

kuitenkin näyttää että keskikooltaan 10 nm moodi on lähes täysin kohinasta johtu-

vaa. Mitatun datan perusteella on käytännössä mahdotonta sanoa onko alle 20 nm

kokoluokissa hiukkasia EEPS-signaalin perusteella. Nollamittauksen aikaisen kohi-

nan keskiarvo kun moottori on käynnissä on lukumääräpitoisuudeltaan yli puolet

Moodin 10 lukumääräpitoisuuden keskiarvosta.
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D. KENTTÄMITTAUSJAKSON KUVAUS JA

KERÄTTY DATA

Kenttämittausjakson data kerättiin Suolahdessa Valtran tehtaan alueella ja tiestöl-

lä sen ympäristössä. Taulukossa D.1 on listattu mittausjakson kannalta oleelliset

tapahtumat. Traktorilla ajettiin 30 tonnin perävaunun kanssa. Ajo alkoi Valtran

tehtaalta noin 10:00 tehdasalueen testihallilta, jatkuen tietä 69 pitkin itään. Tekni-

sen vika aiheutti kuitenkin huoltokatkon noin 10:06. Tästä syystä mittausjakso on

merkitty alkavaksi vasta 10:12, kun päästiin liikkeelle tiellä olevalta bussipysäkiltä.

Kuvissa D.1� D.3 on esitetty mittausjakson tulosten laskentaan olennaisesti liittyvä

data.

Kuvassa D.1 on esitetty moottorin toimintaan liittyviä parametreja. Ylimmässä

kuvassa on moottorin teho ajan funktiona, keskimmäisessä pakokaasun massavirta

ja alimmassa pakokaasun CO2-pitoisuus. Näiden kolmen signaalin perusteella laske-

taan työ- ja CO2-massaperusteiset keskiarvotusikkunat. Moottorin tehon laskentaan

käytettiin moottorin kierrosluvun ja prosentuaalisen vääntömomentin signaalia. Pro-

sentuaalisesta vääntömomentista saadaan absoluuttinen vääntömomentti laskettua

kunhan moottorin tehokäyrän maksimivääntö on tiedossa. IMC ei ollut kerännyt

dataa tältä mittausjaksolta joten moottoridata haettiin traktorin etäseurantajärjes-

telmästä. Edeltävän päivän IMC-datan perusteella etäseurantajärjestelmän kautta

Taulukko D.1 Kuvaus kenttämittausjakson tapahtumista

Aika Kuvaus
10:12:22 Liikkeelle itään tietä 69
10:20:01 Käännös tien 641 risteyksessä, tietä 69 länteen
10:35:00 Pysähdys Valtran tehtaan kohdalla
10:39:00 Liikkeelle tietä 69 länteen
10:54:08 Pysähdys Hirvaskankaan ABC:llä, laitteiden tarkastus
10:59:24 Liikkeelle ABC:ltä itään tietä 69
11:20:19 Saapuminen Valtran tehdasalueen testihallille



Kenttämittausjakson kuvaus ja kerätty data 81

10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45

T
e

h
o

 (
k
W

)

0

50

100

150

10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45

P
a

k
o

k
a

a
s
u

n
 

 m
a

s
s
a

v
ir
ta

 (
k
g

/h
)

0

500

1000

Aika (HH:MM)

10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45

C
O

2
 (

%
)

0

2

4

6

8

10

Kuva D.1 PEMS:n kenttämittausjakson aikana kerättyä moottoridataa. Ylimmässä ku-
vaajassa moottorin teho, keskimmäisessä pakokaasun massavirta ja alimmassa pakokaasun
CO2-pitoisuus.

saatava moottorin pakokaasun massavirran signaali ei ollut luotettava joten pakokaa-

sun massavirta on tässä yhteydessä laskettu moottorin kierrosluvun, ahtopaineen,

ahtimen lämpötilan ja polttoaineen ruiskutusmäärän perusteella.

Kuvassa D.2 on esitetty NOx-päästön ja SCR:n toiminnan kannalta oleelliset pa-

rametrit. Ylemmässä kuvaajassa on esitettynä ajan funktiona pakokaasun NOx:n ja

NH3:n pitoisuudet. NOx-analysaattorin datan pidempi keskiarvotusjakso selkeästi

siirtää piikkejä ajassa eteenpäin pakoputken anturiin verrattuna. Alemmassa ku-

vaajassa on esitetty SCR:n lämpötila ja AdBluen ruiskutusmäärä mittausjakson

yli. Tässä lämpötila on SCR:stä ulos tulevan pakokaasun lämpötilaa, jonka näh-

dään yleensä edustavan riittävän tarkasti SCR:n lämpötilaa. Vaakaviiva merkitsee

250 ◦C lämpötilarajaa, jonka alla SCR:n toiminta on yleensä heikko. Tyhjäkäyn-

tijaksojen aikana näkyy selkeästi, kuinka SCR:n lämpötilan laskiessa pakokaasun

NOx-pitoisuus nousee.

Kuvassa D.3 on esitetty pakokaasun hiukkaspitoisuudet CPC 3776:lla ja EEPS:llä

mitattuna. Pakokaasun hiukkaspitoisuus on melko tasainen 1 000 000�2 000 000 #/cm3

luokkaa. EEPS:n data on hiukkasmittalaitteista selkeästi kohinaisempaa. Näytteen-

oton kokonaislaimennussuhde oli 290. EEPS:n datan kannalta pienempi laimennus-
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Kuva D.2 PEMS:n kenttämittausjakson aikainen NOx-päästöön liittyvä data. Ylemmäs-
sä kuvaajassa PEMS:n analysaattorilla mitattu pakokaasun NOx- ja NH3-pitoisuus sekä
pakoputken anturin mittaama NOx-pitoisuus. Alemmassa kuvaajassa SCR:n lämpötila ja
AdBluen ruiskutusmäärä. Alemman kuvaajan musta vaakaviiva merkitsee 250 ◦C lämpöti-
laa, jonka alla SCR:n toiminta on yleensä heikko.
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Kuva D.3 PEMS:n kenttämittausjakson aikainen pakokaasun hiukkaslukumäärä CPC
3776:lla ja EEPS:llä mitattuna. Näistä kahdesta mittalaitteesta EEPS:n signaali on sel-
keästi kohinaisempi.
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suhde olisi ollut parempi, jolloin olisi saavutettu parempi signaali-kohina -suhde.



84

E. KENTTÄMITTAUSJAKSON VASTAAVUUS

REFERENSSISYKLIIN

Kenttämittausjakson moottoridatan vertailu referenssisykliin on useasta syystä tär-

keää. Laboratoriosyklin mittaustulos toimii referenssinä kenttämittaukselle. Moot-

torin päästöt kuitenkin muuttuvat moottorikartan yli, kuten myös jälkikäsittelyn

toiminta. Vertailu toimii myös toiseen suuntaan, referenssisyklin edustavuus eri ajo-

neuvoluokilla on ollut viime vuosina paljon puhuttu aihe. Kuvassa E.1 on esitetty

laboratoriossa mitattujen NRSC ja NRTC -syklien sekä kenttämittausjakson vään-

tömomentin ja kierrosluvun pisteet moottorikartalla. Tämä on vain yksi esitystapa

ja sen selkeä heikkous on, ettei kuvasta käy ilmi pisteiden painotus moottorikartan

yli. Kuvasta kuitenkin ilmenee moottorikartan alueet, joissa on toimintapisteita eri

ajosuoritteiden aikana.

NRSC-syklin edustavuutta arvioidessa on ilmeistä, ettei tässä työssä käytetyn trak-

torin siirtoajoa edusta Moodit 1�4 tai 8. PTO-mittausten perusteella oli ilmeistä,

ettei Moodeja 4 ja 8 saavuteta lainkaan traktorilla, voimansiirron häviöt ja trak-

torin oheislaitteet kuormittavat moottoria näiden pisteiden yläpuolelle. Moodit 5�7

ovat kuitenkin melko lähellä kenttämittauksen 1600 RPM alueella olevaa kaistaa.

Traktorissa oli portaaton vaihteisto, joka ilmeisesti suosii 1600 RPM aluetta.

Kenttämittauksen ja NRTC-syklin toimintapisteitä vertaillessa olisi tärkeä tietää eri

moottorikartan alueiden ajallinen painotus. Molemmissa suoritteissa näkyy tyhjä-

käynnin alue 650�1000 RPM alueella. Tämän lisäksi 1000�1600 RPM aluella toimin-

tapisteitä on selkeästi harvemmin kuin yli 1600 RPM alueella. NRTC-sykli painot-

tuu selkeästi 1700�2100 RPM alueelle, kun kenttämittauksen data painottuu 1600

RPM kaistalle ja moottorin maksimivääntökäyrälle 1500�1900 RPM välillä.

Vastaavaa moottorikartan toimintapisteiden vertailua on tehty lähteessäDon't Breat-

he Here (2015). Katujyrän, pyöräkuormaajan ja kahden kaivinkoneen toimintapis-

teitä verrattiin NRSC ja NRTC-sykleihin. Pyöräkuormaajalla ajetun siirtoajon toi-
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Kuva E.1 Laboratoriosyklien ja kenttämittausjaksojen aikaiset moottorin vääntömomen-
tin kierrosluvun pisteet moottorikartalla.

mintapisteet muodostivat pilven matalan kierroksen alueella, hieman kuten Kuvassa

E.1. Työkoneiden varsinaisten työsuoritteiden toimintapisteet painottuivat kuiten-

kin hyvin kapeille alueille moottorikartalla. Katujyrä toimi käytännössä aina 50 %

kaistalla normalisoidusta kierrosluvusta ja 7,5 tonnin kaivinkone 95 % kaistalla nor-

malisoidusta kierrosluvusta. 25 tonnin kaivinkoneen ja pyöräkuormaajan toiminta-

pisteet olivat 60�70 % alueella normalisoidusta kierrosluvusta ja 60�100 % kuormal-

la.
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