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Hankkeen tavoite
Tutkitaan henkilöajoneuvomoottorin pakokaasun pienhiukkasten (PM < 2.5 µm) kokoa, lukumäärää
ja ominaisuuksia pakokaasun laboratoriolaimennukselle tyypillisissä olosuhteissa. Useita rinnak-
kaisia mittaustekniikoita hyväksikäyttäen pyritään luomaan toisiaan täydentävä kuva kokoluokitel-
tujen pakokaasuhiukkasten päästöstä, hiukkasten ominaisuuksista sekä näiden riippuvuudesta labo-
ratorio-olosuhteiden kriittisistä parametreista. Olosuhteet pakoputken jälkeen vaikuttavat oleellisesti
hiukkasten kokoon ja ominaisuuksiin. Tutkitaan sekä diesel- että bensiinipakokaasun kokoluokitel-
tujen hiukkasten kemiallisia ominaisuuksia (VOCit, PAHit, OC/EC) ja fysikaalisia ominaisuuksia
(hygroskooppisuus, rakenne, muoto, tiheys) pakokaasun laimennustunnelista ja vertailukohtana pa-
koputken päästä nopeasti laimentaen. Pyritään arvioimaan erilaisten hiukkaskoon mittaustekniikoi-
den antaman tuloksen luotettavuutta pakokaasuille ja parantamaan tekniikoiden soveltuvuutta
ajoneuvopakokaasun hiukkasmittauksiin. Päästölähteinä ovat uudet markkinoilla olevat moottori- ja
jälkikäsittelytekniset ratkaisut. Hanke painottuu karakterisointitekniikoihin, ei päästölähteisiin.
Osallistujina on viisi asiantuntijaorganisaatiota: kolme hiukkasmittaukseen erikoistunutta tut-
kimuslaitosta tai korkeakoulua ja kaksi moottori- ja polttoaineasiantuntijaa.

Projektin julkaisuluettelo
(MOBILE2 �julkaisut ja muut julkaisut projektiin liittyen)
Vuosiraportti M2T9918-1, helmikuu 2000

Seminaarit
(Seminaarit ja konferenssit joissa projektia on esitelty, ml. MOBILE2-seminaarit)
Kaikki Mobile2 �seminaarit 1999-2000.

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

Patentit hankkeeseen liittyen
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1. JOHDANTO

Projekti �Nykyaikaisen ajoneuvomoottorin hiukkasmittaus: hiukkaskoko ja hiilen laatu� on
Tekesin MOBILE2-tutkimuskokonaisuuden kolmivuotinen hanke (1.5.1999 � 30.4.2002).
Hankkeen toisena rahoituskautena 1.5 � 31.12 2000 tutkittiin nykyaikaisista bensiiniajoneu-
vomoottoreista muodostuvia pakokaasun pienhiukkasia, niiden kokoa ja ominaisuuksia labo-
ratoriossa mahdollisissa laimennusolosuhteissa, viiden osallistuvan tutkimusorganisaation
tutkimuslaitteistoilla. Koetoiminta tapahtui VTT Energian ja Fortum Oil and Gas Oyn moot-
torilaboratorioissa loppusyksystä 2000. Tämä on toisen vuoden tilannekatsaus, joka sisältää
tietoja bensiinikoeajoneuvoista sekä koeolosuhteista ja �laitteistoista. Mittausten tulokset
ovat käsittelemättä ja julkaistaan vuosiraportissa maaliskuun loppuun 2001 mennessä.

Tutkimukseen osallistuvat VTT Energian (projektin hallinta) lisäksi Ilmatieteen laitos, Tam-
pereen teknillinen korkeakoulu, Kuopion yliopisto ja Fortum Oil and Gas Oy.

Tutkimusta rahoittavat tai tukevat Tekes, VTT, Fortum Oil and Gas Oy, Dekati Oy, Kemira
Metalkat Oy, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Ilmatieteen laitos ja Kuopion yliopisto.

2. TAVOITTEET

Projektissa tutkitaan henkilöauton pakokaasuaerosolien kokojakaumia ja koostumuksia ja
hiukkasten muodostumiseen ja mitattavuuteen vaikuttavia tekijöitä olemassaolevilla ja kehit-
teillä olevilla mittaustekniikoilla. Näytteenoton olosuhtesiin kiinnitetään erityistä huomiota.
Koostumuksesta määritetään erityisesti haihtuvat aineosat (H2O ja VOCit) sekä hiilen esiinty-
mismuodot EC ja OC. Norminmukaisten pakokaasun laimennustunneleiden vaikutusta koko-
luokiteltujen hiukkasten lukumäärä- ja massamittauksiin selvitetään. Toisen vuoden sovellus-
kohteena ovat modernien bensiinihenkilöautojen pienhiukkaset (PM 1 � 2.5).

Tutkimukseen osallistuvat ryhmät soveltavat yhdessä omia pienhiukkasten ominaisuuksia mit-
taavia menetelmiään: hiukkasten lukumäärä, hiukkasten massa, hiukkasten muoto ja tiheys,
hiukkasten hiilen olomuodot (OC/EC/pyrolyyttinen hiili), hiukkasten haihtuva aine, ja ver-
taavat ja pyrkivät yhden mukaistamaan eri tekniikoilla saatuja tuloksia. Reaaliaikaisista tek-
niikoista mainittakoon sähköinen alipaineimpaktori ELPI ja  hiukkasten pinnan PAH -yhdistei-
den määrittäminen fotoemissiodetektorilla.

Joidenkin laitteiden ja tekniikoiden osalta työ on laite- ja mittausteknistä kehitystä: termode-
nuderit haihtuvan aerosolin ja aineen poistoon, SEM/TEM �näytteenotto hilalle tai impakto-
riakalvoille morfologiatutkimuksiin, kokoluokitellut hygroskooppisuusmittaukset, kuumaim-
paktorikokeet, fotoionisaatio-PAH �mittaukset, kokoluokitellut OC/EC �analyysit, ja mah-
dollisesti uusi laimennistekniikka 3. tutkimusvuonna. Perusta ovat vakiintuneet mittaustek-
niikat: LPI, DMA ja termisoptiset analysaattorit

Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä yhteistyön edellytyksiä kotimaisten moottorilähtöisiä
hiukkasia tutkivien tahojen välillä.
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3. TOTEUTUS

Vuonna 2000 hiukkaskarakterisointimittauksia tehtiin kahdesta bensiinihenkilöautosta: vuo-
den 1995 1.3 Mpi Nissan Micrasta, joka oli varustettu esi- ja TWC �pääkatalysaattorilla ja
vuoden 2000 1.8 GDI Mitsubishi Carismasta, joka on suoraruiskutusajoneuvo ja toimii tie-
tyissä kuormitustilanteissa laihalla polttoaine/ilmaseoksella, päinvastoin kuin toinen ajoneu-
vo. Suoraruiskutteisia laihaseostekniikoita pidetään tulevaisuuden SI -ajoneuvojen  tulevai-
suuden ratkaisuina ja niitä kehitetään edelleen. Mitsubishi on ollut ensimmäinen kaupallinen
suorasuiskutusratkaisu bensiiniautossa Suomen markkinoilla.

Ajoneuvoja ajettiin tasaisella nopeudella �kaupunkimaisissa� olosuhteissa 50 km/h ja �moot-
toritieolosuhteissa� 120 km/h. Lisäksi sovellettiin voimassaolevia eurooppalaisen henkilöau-
tojen  tyyppihyväksyntätkokeen olosuhteita (ECE15+EUDC). Pakokaasun primäärilaimen-
nussuhteessa laimennustunnelissa pyrittiin > 10:een, ja mielellään ylikin /Kayes & Hochgreb
1998/. Tästä syystä kokeet jaettiin kahteen laboratorioon. Vähän pakokaasua muodostavat
tilanteet mitattiin VTT Energian moottorilaboratoriossa, missä bensiinilaimennustunneli on
mitoitettu kokonaisvirtausnopeuksille alle 12.5 m3/min, ja runsaasti pakokaasua muodostavat
tilanteet Fortum Oil and Gas Oy:n moottorilaboratoriossa, missä tunnelin mitoitus on suu-
rempi (max. 19 m3/min). Suoraruiskutusautossa laimennusilman määrään laskettiin mukaan
palamisseoksen yli-ilma. Seos vaihteli kuormitustilanteesta riippuen stoikiometrisestä lähelle
lambda 2:ta. Tällä tavalla laskettu laimennussuhde on sDf.

Ajoneuvojen valinnan kriteereinä oli valita toisaalta tavanomainen lambda 1 �seoksella toi-
miva pienehkö auto, minkä hiukkasemissiotason ja mustan hiilen tiedetään olevan �normaa-
lilämpötiloissa� alhainen, PM ECE �kokeessa tyypillisesti luokkaa 0.5 � 1 mg/km ja tästä
mustaa  hiiltä pieni osuus. Hiukkasemissio kasvaa moottorin kuormituksen kasvaessa. Laiha-
seosajoneuvossa puolestaan hiukkastuotto 50 � 100 nm eli massaa tuottava
akkumulaatiomoodi syntyy pääasiassa laihoissa olosuhteissa eli vakionopeuksissa 30 � 70
km/h. Suuriin AFR:iin pääsemiseksi  polttoaine/ilmaseos syötetään tällöin palotilaan
kerrostuneena, eli seos on epähomogeeninen. Hiukkastuotto kasvaa aiempien kokemusten
mukaan 10 � 40 �kertaiseksi. Transient �tilanteissa ja suurilla nopeuksilla, jolloin moottori
toimii lambda 1:llä hiukkastuotto on pieni. Mustaa hiiltä muodostuu paljon. Aiempien
kokeiden perusteella mustan hiilen määrä on ollut luokkaa 2 mg/km 50 km/h -nopeudessa ja
< 0.05 mg/m 120 km/h -nopeudessa. Nanohiukkastuoton (3 � 50 nm) tiedetään olevan suurin
stoikiometrisissä  olosuhteissa nopeuksissa > 100 km/h. 120 km/h:ssa esiintyy huomattava
määrä myös alle 7 nm hiukkasia, jotka eivät näy tavanomaisessa SMPS:ssä. GDI �
moottorissa sekä kerrostuneessa että homogeenisessa varauksen toimintata-vassa hiukkas-lkm
-päästöt kasvavat moottorin pyörintänopeuden ja kuorman funktiona. Homogeenisessa
tilanteessa PM ensin kasvaa pyörintänopeuden mukana (kuten PFI �moottorissa), mutta
tasoittuu tietyn pyörintänopeuden saavuttamisen jälkeen. GDI �moottorin hiukkasten
muodostuksen kaksi päämekanismia arvellaan olevan a) palaminen paikallisissa rikkaissa
polttoaine/ilmaseosalueissa, b) epätäydellisesti höyrystyneiden polttoainepisaroiden
palaminen  /Hall et al. 1999, Maricq et al. 1999/.

Polttoaineena käytettiin Fortum Oil and Gas Oy:n reformuloitua kauppalaatua, josta on tehty
tavanomaista laajempi kemiallinen  analyysi.

Kokeita tehtiin sekä pakoputkesta että VTT:n ja Fortum Oil and Gas Oy:n bensiinipakokaa-
sun laimennustunneleista.
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Kaikissa kokeissa oli mukana Fortum Oil and Gas Oy:n referenssi-ELPI ajoneuvojen stabiili-
suuden seuraajana.

VTT vastasi kokeiden kokonaisjärjestelyistä, omissa AD �tiloissaan tehdyistä kokeista, hiuk-
kasten massan kokoluokittelusta moniasteimpaktorilla sekä referenssi-ELPI �lkm -
mittauksista, Fortum Oil and Gas Oy omista AD �tiloistaan ja tietyistä PM �massa ja ELPI -
mittauksista, Ilmatieteen laitos OC/EC �keräyksistä kokonais �PM:stä sekä kokoluokitel-
luista hiukkasista sekä joistakin massaimpaktorimittauksista, TTKK kahdesta ELPI �laittees-
ta, SEM �keräyksistä, denuderimittauksista ja SMPS �lukumäärämittauksista, Kuopion yli-
opisto ELPI �lukumäärämittauksista, haihtuvan aineen mittaamisesta denuderilla, pienimpien
hiukkasten monitoroinnista DMA:lla, PAH �fotoionisaatiomittauksista ja SEM �keräyksistä.
Kokoluokiteltujen hiukkasten hygroskooppisuutta tutkitaan, morfologia/tiheysanalyyseja teh-
dään ja hiukkasten OC/EC �suhteita määritetään myöhemmin näillä menetelmillä kerätyistä
hiukkasista.

4. TILANNE JA TULOKSIA

4.1 Yleistä, VTT ja Fortum 

Bensiiniajoneuvomittaukset tehtiin lokakuun lopulta joulukuun alkuun 2000. Kokeiden tulok-
set ovat vielä pääosin käsittelemättä

Esimerkki GDI �ajoneuvon hiukkaspäästöstä laihaseosolosuhteissa 50 km/h on kuvassa 1.
Rinnakkaisia kokeita on tehty likimain samoilla laimennussuhteilla (sDf) sekä VTT:n että
Fortumin laimennustunneleista että ejektorilaimentimella pakoputken päästä. Massahuippu
niissä tapauksissa, missä se on havaittavissa asettuu 70 � 80 nm:n välille. Erityispiirteenä tä-
män bensiiniauton massaperustaisissa hiukkaskokojakaumissa 50 km/h -olosuhteessa oli, että
useimmissa tapauksissa LPI �massahuippua ei esiintynyt, vaan massa kasvoi alimmalle im-
paktoriasteelle mentäessä. Lisäksi päätesuodattimelle, joka pidättää impaktorin läpi menneet
hiukkaset, kertyi suhteellisesti paljon massaa. On mahdollista, että bensiinihiukkaset eivät
tällä autolla, tässä olosuhteessa pidäty impaktoriasteille teorian mukaisesti. Toinen, kuvan
mukainen vaihtoehto on, että kiinteät hiukkaset ovat suurimmaksi osaksi hyvin pieniä, Dp <
40 nm. Edellisessä tapauksessa bensiinihiukkasissa on joku ominaisuus, esim. �kuivuus�,
OC:n vähäisyys, joka estää niiden pidättymisen impaktorikalvoille. Asiaa pyritään selvittä-
mään mikroskooppisin keinoin ja Ilmatieteen laitoksen vertailu- ja täydentävistä kokeista.

GDI �ajoneuvon PM 2.5 �massahiukkaspäästö moniasteimpaktorilla mitattuna oli noin 100 �
osa vastaavasta Audi TDI �päästöstä (50 km/h Fortumin reformuloidulla polttoaineella). 120
km/h �olosuhteessa GDI -auton LPI -hiukkaspäästö oli tunnelista mitattuna noin kaksinker-
tainen, kuva 2 ja PFI �auton noin puolet GDI:stä 50 km/h �olosuhteessa. PFI �auton hiukkas-
emissio oli niin alhainen ja tasaisesti jakautunut kuormittavimmissakin ajo-olosuhteissa (120
km/h maantiekuormalla), että hiukkashuippua ei havaittu missään hiukkaskoossa. GDI �ajo-
neuvon massahiukkaskokojakauman huippu sijoittui 120 km/h - ja ECE15+EUDC �kokeissa
0.1 � 0.2 µm:n alueelle kuten edellisen vuoden Audi TDI -dieselhenkilöautonkin. Kuvan 2
jakaumien erolle tunneli- ja pakoputkimittauksissa ei  ole vielä etsitty selittäjiä. Tunneliko-
keet on tehty Fortumissa ja pakoputkikokeet lämmitetystä ejektorilaimentimesta VTT:ssä.
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Kuvan 1 hiukkaset kokoalueella noin 3 � 20 µm on syytä jättää huomiotta, koska niiden alku-
perä on epävarma. Näiden hiukkasten oletetaan olevan peräisin pakokaasulinjoista huolimatta
siitä, että linjojen stabilointi ennen kokeita pyrittiin tekemään huolellisesti.
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Kuva 1.Kokoluokiteltu hiukkasmassapäästö GDI �ajoneuvosta 50 km/h �nopeudella. Toisto-
kokeet on  tehty VTT:n ja Fortumin laimennustunneleista sekä pakoputken päästä.
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Kuva 2. GDI �ajoneuvon hiukkaskokojakauma 120 km/h �nopeudesta pakoputkesta ja lai-
mennustunnelista. Kokonaisemissio on noin kaksinkertainen kuvan 1. tilanteeseen nähden.

Rinnakkaiskokeita tehtiin VTT:n ja Fortumin laimennustunneleissa. Tunnelit ovat paitsi mi-
toitukseltaan erilaiset, myös laimennusilma otetaan eri paikasta. VTT:n tunneliin laimennus-
ilma tulee CVS �huoneesta eli tilasta, missä kosteutta säätelee lähinnä ulkoilman kosteus,
Fortumin tunneliin ajotilasta, missä ilmankosteus säädetään haluttuihin rajoihin. Pakokaasun
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viipymissä laimennuslaitteistoissa ei ole oleellista eroa. Pakokaasun lämpötilatarkastelu lai-
mentimissa on vielä tekemättä.

Molemmat autot osoittautuivat hiukkasemissiotasoiltaan vaikeasti stabiloitaviksi, mikä näkyy
tuloksissa ajan funktiona joskus voimakkaastikin laskevina tasoina. Vasta kolmas esitestes-
tattu  GDI �ajoneuvo hyväksyttiin kokeisiin, kun Fortumin hyvin tunnettu GDI �koeauto ei
ollut tässä käytettävissä. GDI �ajoneuvon toiminta poikkesi jonkin verran aiemmin kirjalli-
suudessa todetusta: PM �taso stoikiometrisissä olosuhteissa 120 km/h oli jonkin verran kor-
keampi kuin olosuhteissa, joissa polttoaine/ilmaseos syötetään palotilaan kerrostuneena ja
moottori toimii �laihalla� ja hiukkasmassaa on todettu muodostuvan. Koeajoneuvo oli vuoden
2000 mallia eli uudempi kuin kirjallisuudessa mainitut.

PFI �ajoneuvon (Nissan Micra 1.3) massaemissio oli niin matala, että sen kokoluokiteltu
mittaaminen ei ollut mahdollista. PM 1:stä Ilmatieteen laitos tekee OC/EC �analyyseja, sa-
maten lukumäärämittauksia tehtiin. Myös haihtuvan aineen ja orgaanisen hiilen määrittelyssä
on suurena vaikeutena hiukkasten suuri haihtuvan, ei kiinteän aineen määrä, jonka kertymä
suodattimelle riippuu oleellisesti keräysolosuhteista ja pidättävästä materiaalista. Suodat-
timilta ei ollut juuri silmämääräisesti havaittavissa mustaa hiiltä, vaan väri vaihteli värit-
tömästä ja kellertävästä vaalean harmaaseen. Laimennusolosuhteista riippuen nukleaatiomoo-
di oli lukumäärämittauksissa yleensä  hallitseva. Lukumäärää mittaavien instrumenttien tu-
lostenkäsittely on myös kesken.

4.2 TTKK

TTKK:n tavoitteena projektissa on verrata ja testata eri mittalaitteita diesel- ja bensamootto-
rin hiukkaspäästömittauksissa. Tarkoituksena on mitata lukumääräjakaumaa ELPI:lla ja
SMPS:lla ja verrata jakaumia IL:n ja VTT:n mittaamiin massajakaumiin. Lisäksi on tarkoitus
selvittää ELPI:n soveltuvuutta PM10 ja PM2.5 massamittauksiin.

Yhtenä TTKK:n tavoitteena on selvittää myös hiukkasen rakennetta kuvaavia suureita kuten
efektiivistä tiheyttä ja fraktaalidimensiota. Näistä suureista saadaan tietoa esim. vertailemalla
hiukkasen liikkuvuuskokoa (jota mm. SMPS mittaa) sekä aerodynaamista kokoa (jota im-
paktorit mittaavat). Myös SEM kuvista saadaan tietoa hiukkasen morfologiasta. ELPI ja
SMPS-jakaumista on myös mahdollista määrittää jakaumasovituksen avulla hiukkasen efek-
tiivinen tiheys ja fraktaalidimensio, jotka yhdessä antavat tietoa hiukkasen rakenteesta ja
koostumuksesta. Tämä tapahtuu sovittamalla aerodynaamisella asteikolla olevaa ELPI-
jakaumaa liikkuvuskoon funktiona esitettyyn SMPS-jakaumaan. Näiden kahden hiukkaskoon
yhteydestä saadaan selvitettyä efektiivinen tiheys esim. /Kelly & McMurry, 1992/. Sovituk-
sessa etsitään primäärihiukkasten tiheyttä (eli tiheyden lähtöarvo) ja sen riippuvuutta hiuk-
kaskoosta eli fraktaalidimensiota. Myös SEM-kuvista saadaan tietoa hiukkasen rakenteesta.

Projektissa yhtenä mielenkiinnon kohteena on laimennuksen ja näytteenoton vaikutus mitat-
tuun hiukkaskokojakaumaan. Selkein laimennusolosuhteista johtuva muutos on ns. nukleaa-
tiomoodin muodostuminen. Nukleaatiomoodin muodostumiseen vaikuttavat mm. pakokaasun
koostumus ja lämpötila, laimennusilman lämpötila, laimennusilman kosteus ja laimennus-
suhteen suuruus sekä pakokaasun ja laimennusilman sekoittuminen. Eri laimennusmenetel-
mien vaikutus mitattaviin hiukkasiin näkyy myös jakauman muodon ja paikan vaihteluna se-
kä hiukkasten tiheyden ja fraktaalidimension muutoksina. Tästä syystä projektin yhteydessä
on pyritty tekemään mittauksia sekä laimennustunnelista että raa�asta pakokaasusta ejektori-
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laimenninta käyttäen. Projektin yhteydessä on tarkoituksena myös tutkia termodenuderin vai-
kutusta hiukkasiin. Termodenuderia käytetään poistamaan hiukkasfaasiin jo tiivistyneet kaa-
sumaiset komponentit.

Tutkimuksen toteutus

Kolmivuotisen projektikokonaisuuden 1. vuotena mitattiin dieselmoottorin päästöjä eri no-
peuksilla ja kuormilla sekä kahdella eri polttoaineella. Suunnitelmien mukaan mittauksia teh-
tiin sekä tunnelista että raa�asta pakokaasusta ejektorilaimentimia käyttäen. Mitatuista jakau-
mista tehtiin myös jakaumasovituksen avulla tiheys- ja fraktaalidimensioanalyysi. Ensimmäi-
sen vuoden mittauksissa termodenuder ei toiminut halutulla tavalla, koska lämmönsiirto oli
oletettua tehokkaampaa. Projektin kolmantena vuotena onkin tarkoitus ottaa käyttöön uusi
malli termodenuderista. Myös SEM-kuvien resoluutio osoittautui ongelmallisen huonoksi.
Lisäksi SEM-kuvien analyysi on erittäin työlästä ja aikaa vievää. Eri keinoja kokeiltiin 1.
vuoden mittausten yhteydessä ilman lupaavia tuloksia.

Projektin toisena vuonna mitattiin kahden eri bensamoottorin hiukkaspäästöjä. Mittaukset
tehtiin loka-marraskuun aikana. Tällöin mitattiin edelleen sekä tunnelista että ejektorilaimen-
timia käyttäen. Tulosten käsittely on vielä kesken.

Tulokset

Esimerkki ensimmäisen vuoden tuloksista on kuvissa 3 ja 4. Kuvassa 3 on esitetty tunneli-
mittauksista saatuja primäärihiukkasten tiheysarvoja sekä normeeratut jakaumat tilanteissa 55
km/h ja 120 km/h. Ajonopeuden laskiessa näyttäisi hiilivetyjä kondensoituvan tunnelissa
enemmän hiukkasiin kuin korkeilla nopeuksilla, koska primäärihiukkasen tiheys on huomat-
tavasti pienempi kuin hiilihiukkasten tiheys. Sama näkyy myös jakaumien siirtymisen isom-
pia hiukkaskokoja kohti.
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Kuva 3. Sovituksessa löytyneiden lähtötiheyksien l. primäärihiukkasten tiheyksien arvoja
neljälle eri ajotilanteelle sekä normeeratut jakaumat nopeuksille 55 km/h ja 120 km/h.

Kuvassa 4 on esitetty saadut fraktaalidimension arvot kahdessa eri tilanteessa ja sekä tunneli-
että ejektorilaimenninmittauksille. Erityisesti ajotilanteessa 120 km/h ejektorilaimenninmitta-
uksista ja tunnelimittauksista saaduilla fraktaalidimensioilla on eroa. Tämä johtuu mahdolli-
sesti siitä, että tilanteessa 120 km/h suhteellinen kosteus tunnelissa on korkea alhaisen lai-
mennussuhteen vuoksi ja hiukkasten päälle tiivistyy vettä. Tiivistynyt vesi saattaa romahdut-
taa hiukkasen rakennetta tehden siitä kompaktimman ja kasvattaen näin fraktaalidimensiota
/Weingartner et al., 1995/.
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Kuva 4. Fraktaalidimension arvot kahdelle eri ajotilanteelle tunneli- ja ejektorilaimennin-
mittauksissa.

Esimerkki näytteenoton vaikutuksesta mitattavaan hiukkasjakaumaan näkyy kuvassa 5. Oi-
keanpuoleinen jakauma on mitattu ejektorilaimentimella pakoputken päästä. Nyt laimennus-
olosuhteet ovat sellaiset, ettei nukleaatiomoodia muodostu. Vasemmanpuoleinen jakauma on
mitattu tunnelista ja nukleaatiomoodi muodostuu.
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Kuva 5. Esimerkki laimennuksen vaikutuksesta mitattuun lukumääräjakaumaan.

4.3 Kuopion yliopisto

Mittaukset

Näytteenotto

Bensiinimoottorin hiukkaspäästöjen gravimetrista määritystä sekä hiilianalyysejä varten ke-
rättiin pakokaasuista hiukkasnäytteet 47 mm:n kvartsikuitu- (Gelman 2500QAT-UP) sekä tef-
lonsuodattimille (Gelman Zefluor P5PL047). Koska kvartsikuitu adsorboi kaasufaasista or-
gaanisia yhdisteitä, tulee kvartsikuitusuodattimelle kerättäessä hiukkasnäytteeseen luetuksi
myös kaasufaasiin kuuluvia yhdisteitä. Tämän vuoksi hiukkasfaasin orgaanisten yhdisteiden
määritysvirheen (ns. positiivisen artefaktan) kompensoimiseksi käytettiin näytteenotossa jär-
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jestelyä, jossa näyteaerosolivirta jaettiin kahteen linjaan. Toisessa linjassa käytettiin kahta pe-
räkkäistä kvartsikuitusuodatinta ja toisessa kaasuja adsorboimatonta teflonsuodatinta etusuo-
dattimena sekä kvartsisuodatinta takasuodattimena (backup), jolloin kvartsikuituisesta etu-
suodattimesta määritetylle orgaaniselle hiilelle voitiin tehdä korjaus vähentämällä siitä teflon-
suodattimen jäljessä olevalle kvartsikuitusuodattimelle adsorboituneiden yhdisteiden massa.

Ennen käyttöönottoa kvartsisuodattimet poltettiin uunissa 900 °C:n lämpötilassa 2 tunnin
ajan suodattimien puhdistamiseksi hiiliyhdisteistä. Esikäsittelyn jälkeen suodattimet suljettiin
ilmatiiviisti lasisiin petrimaljoihin, jotka oli happopesty ja kuumennettu 450 °C:n lämpötilas-
sa 2 h:n ajan adsorboituneiden orgaanisten yhdisteiden poistamiseksi. Suodattimet punnittiin
ennen ja jälkeen näytteenoton 1 µg:n tarkkuudella.

Hiilianalyysit

Palamisaerosolin OC/EC-suhteet määritettiin Kuopion yliopiston Ilmafysiikan ja -kemian labo-
ratoriossa rakennetulla termisoptisella hiilianalysaattorilla. Hiilianalyysissä palamishiukkasten
orgaanisen ja epäorgaanisen hiilen määritys kvartsikuitusuodattimelle kerätystä näytteestä ta-
pahtuu kuumentamalla suodatinta askelittain putkiuunissa 30�550 ºC:ssä helium- sekä
550�800 °C:ssä helium-happiatmosfäärissä. Analyysissä näytteestä vapautuva hiili konvertoi-
daan ensin hiilidioksidiksi ja sen jälkeen metaaniksi ja mitataan liekki-ionisaatiodetektorilla
(FID) lämpötilan funktiona. Analyysissä muodostuvan pyrolyyttisen hiilen aiheuttama artefakta
korjataan lasersäteen transmissiomittaukseen perustuvalla menetelmällä. Näytteen orgaanisen ja
epäorgaanisen hiilen pitoisuudet saadaan termogrammista integroimalla.

Kokojakaumamittaukset

Pakokaasuhiukkasten kokojakaumamittaukset tehtiin laimennustunnelista vakionopeusmittauk-
sissa SMPS-laitteistoilla (sähköinen liikkuvuusanalysaattori TSI 3071 ja hiukkaslaskuri TSI
3022) kokoalueella 15 � 750 nm. Nanomoodin hiukkasia mitattiin SMPS:llä kokoalueella 3 �
150 nm käyttäen ns. nanoputkella (TSI 3085) varustettua liikkuvuusanalysaattoria TSI 3080 se-
kä ultrapienten hiukkasten mittaukseen soveltuvaa hiukkaslaskuria  TSI  3025. Lisäksi hiuk-
kasten aerodynaamista kokojakaumaa mitattiin vakionopeus- ja ajosyklikokeissa sähköisellä
alipaineimpaktorilla (Dekati ELPI 30 l).

Hiukkasten haihtuvuusanalyysi

Pakokaasuhiukkasten, ja erityisesti sen nukleaatiomoodiin kuuluvien hiukkasten, haihtuvuutta
tutkittiin molemmilla SMPS:llä sekä niiden eteen liitetyllä termodenuderilla, joka koostui put-
kiuunista sekä annulaarisesta aktiivihiiliabsorboijasta. Haihdutuksessa käytettiin 150, 250 ja 350
°C:n lämpötiloja.

Fotoionisaatiovaste

Kokofraktioimattomien bensiinihiukkasten fotoionisaatiovastetta ajosyklin aikana mitattiin fo-
toionisaatioanalysaattorilla. Fotoionisaatioanalysaattorin (PAS, Photoelectric Aerosol Sensor,
EcoChem PAS 2000) toiminta perustuu hiukkasten säteilyttämiseen UV-valolla, jolloin hiuk-
kasten pinnasta irtoaa elektroneja. Elektronien irtoaminen riippuu partikkelin uloimman mole-
kyylikerroksen ominaisuuksista. Ionisoitumisen seurauksena muodostuneiden positiivisesti va-
rattujen hiukkasten aiheuttama virta mitataan elektrometrillä, ja saatu vaste on laitteen valmis-
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tajan mukaan verrannollinen hiukkasten uloimmaisen molekyylikerroksen PAH-pitoisuuteen.
Fotoionisaatiomittausten rinnalla mitattiin hiukkaslaskurilla hiukkasten kokonaispitoisuutta.

Hiukkaskeräys mikroskooppianalyysiin

Läpäisyelektronimikroskooppianalyysiä (TEM) varten pakokaasuhiukkasia kerättiin sähköi-
sellä keräimellä. Näytteenotossa käytettiin 2 kV:n negatiivista keräysjännitettä ja keräysaika-
na 20 - 120 s näytevirralla 5 l/min.

Alustavia tuloksia

Bensiinimoottorin hiukkasemissiot olivat erittäin alhaiset varsinkin tavanomaisella polttoai-
neensuihkutuksella varustetulla autolla, mikä yhdessä hiukkasten voimakkaan haihtuvuuden
kanssa vaikeutti hiukkasmittauksia sekä erityisesti hiukkasten näytteenkeräystä. Tavanomai-
sella polttoaineensuihkutuksella varustetun auton pakokaasuhiukkasissa epäorgaanista hiiltä
näytti esiintyvän lähinnä vain kylmäkäynnistyksen yhteydessä ajosykleistä kerätyissä näytteis-
sä, GDI-moottorin pakokaasuhiukkasissa epäorgaanista hiiltä sen sijaan esiintyi merkittäviä
määriä. ELPI:llä vakionopeudella tehdyissä mittauksissa oli havaittavissa laimennustunnelis-
sa hiukkaspitoisuuksien voimakkaita hetkellisiä kohoamisia, jotka mahdollisesti johtuivat uu-
sien hiukkasten nukleoitumisesta laimennustunnelissa.

4.4 Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitos  keskityi mittaamaan mustan hiilen (BC) pitoisuutta  bensiinautojen pako-
kaasupäästöistä. Mustan hiilen massapitoisuus ja massakokojakauma määritettiin laimen-
nustunnelista tai muista pakokaasulaimentimista kerätyistä näytteistä termisellä menetelmällä.
Näytteet termiseen analyysiin kerättiin virtuaali-impaktoria (VI) ja SDI-impaktoria käyttäen.
Lisäksi mustan hiilen mittaukseen käytettiin etalometria ja etalometri-DMA-laitteistoa.

Kuva 6. Pienten hiukasten (< 1.3 µm) hiilikoostumus ECE/EUDC-testeissä.
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Virtuaali-impaktorille kerätyistä näytteistä määritettiin orgaanisen ja alkuainehiilen (OC ja
EC) pitoisuudet. Analysoinnissa käytettiin termisoptista analysaattoria (Sunset Laboratory,
Inc.), joka erottelee hiilen eri olomuotoja. Kuvassa 6 on esitetty Ilmatieteen laitoksen analy-
soimia OC ja EC tuloksia.

Mustan hiilen massapitoisuutta mitattiin etalometrilla. Etalometri on optinen mustan hiilen
mittausmenetelmä, missä mitataan valon absorption muutosta suodatinkalvolla. Etalometrin
mittausaikana käytettiin 5 s ECE 15+EUDC-kokeen mukaisessa ajosyklissä, jolloin massa-
pitoisuuden nopeahkot vaihtelut voidaan havaita. Vakionopeutta ajettaessa käytettiin pidem-
piä 1-10 minuutin mittausaikoja. Etalometrin mittaustarkkuus on verrannollinen mittausajan
neliöjuuren käänteisarvoon, joten esim. 10 minuutin mittausajalla saavutetaan noin 10-kertaa
pienempi kohina kuin 5 sekunnin mittausajalla. Puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet voivat
absorboida valoa, mutta pääosa absorptiosta tulee mustasta hiilestä. Kuvassa 7 on esitetty
mustan hiilen synty ajosyksin eri vaiheissa.

Kuva 7. Mustan hiilen pitoisuus yli ECE/EUDC-testin.

SDI-impaktorilla mitattiin orgaanisen ja alkuainehiilen massakokojakauma. SDI-impaktori
jakaa pakokaasuhiukkaset kahteentoista eri hiukkaskokoon 0.045-8 µm. Pienet hiukkaset
(<0.045 µm) kerättiin erilliselle back-upsuodattimelle. Impaktorasteiden keräysalustoina
käytettiin kvartsisuodattimia, jolloin kerätyt näytteet voitiin analysoida termisoptisella mene-
telmällä. Kuvassa 8 ovat OC- ja EC-massajakaumapitoisuudet GDI �autosta nopeudella 50
km/h .

Etalometri-DMA-laitteistossa on etalometri kytketty suoraan DMA:n jälkeen. Muuttamalla
DMA:n jännitettä porrasmaisesti, voidaan musta hiili analysoida etalometrilla hiukkaskoon
(Dp) funktiona käyttäen etalometrissa lyhyttä 5-30 sekunnin mittausaikaa. Jotta BC-
massajakauman mittaaminen etalometri-DMA-laitteistolla olisi mahdollista, on mustan hiilen
konsentraatio oltava vakio noin 10 minuuttia ja pitoisuustaso noin 40 µg/m3 tai enemmän.
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BC-massajakauman mittaamista. Tulosten käsittely on tältä osin vielä keskeneräinen, joten
tuloksia ei tässä yhteydessä esitetä.

Kuva 8. OC/EC-massakokojakaumat GDI -Mitsubishille 50 km/h.

5. JATKO

Projekti eteneen toisen vuoden kokeiden tulosten käsittelyllä tammi-maaliskuussa 2001. Tu-
lokset julkaistaan Mobile2 �raporttina maaliskuun 2001 loppuun mennessä. Jos kolmanneksi
tutkimuskaudeksi 1.1.2001 � 30.4.2002 saadaan rahoitus, siinä tullaan tekemään täydentäviä
mittauksia 1. vuoden Audi TDI �ajoneuvolle pannen lisähuomioita pakokaasun laimennu-
solosuhteille ja näytteenotolle, laimennustunneli versus pakoputki. Mm. uudentyyppistä raa-
kapakokaasun laimenninta sovelletaan. Toisen vuoden aikana kehittyneitä karakterisointitek-
niikoita sovelletaan. Tällaisia ovat mm. kokoluokiteltujen hiukkasten OC/EC �analyysi, ter-
modenuderin parannettu sovellus ja SEM/TEM �näytteenoton parannukset, mahdollisesti
kokoluokitelluille hiukkasille.  Euro IV �päästötason bensiiniajoneuvosta (VW Lupo)
tehdään kokoluokiteltujen hiukkasten mittauksia. Todennäköisen alhaisen massapäästötason
vuoksi hiukkasia mitataan lukumäärään perustuvilla instrumenteilla.
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