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                             Raportointiaika          Tammikuu 2002
                Raportointikausi        1.1.2001 – 31.12.2001

Projektin koodi

M2T0129
Projektin nimi

Rake valmius/pakokaasumääräysten kehittymisen seuranta
Vastuuorganisaatio

VTT Prosessit
Projektin vastuuhenkilö

Nils-Olof Nylund
Projektin yhteyshenkilö Osoite

Christer Söderström
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite

09-45678759 09-460493 Christer.Soderstrom@vtt.fi

Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

1.9.2001 8 kk 30.4.2002

Projektin rahoitus (kmk)
Organisaatio 1999 2000 2001* 2002* 2003* Yhteensä

MOBILE2  -rahoitus 50
Muu rahoitus eriteltynä
VTT ENE 20

Yhteensä 70
* suunniteltu

Hankkeen tavoite
• Diplomityönä ESC- ja ETC- testien emissioiden vertailu + ajetaan transientteja osioita jotka on

muodostettu steady-state emissiokartasta ja tulokset vertaillaan.
• Transienttidynamometrin vastaanottotarkastus ja käyttöönotto

MOBILE2-vuosiraportti 2001
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Projektin julkaisuluettelo
(MOBILE2 –julkaisut ja muut julkaisut projektiin liittyen)

Seminaarit
(Seminaarit ja konferenssit joissa projektia on esitelty, ml. MOBILE2-seminaarit)

MOBILE-seurantaryhmän kokous 20.11.2001

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

Christer Söderström tekee hankkeeseen liittyen diplomityön.

Patentit hankkeeseen liittyen
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1. JOHDANTO

Uusissa pakokaasupäästömääräyksissä koskien raskaita ajoneuvoja (direktiivi 1999/96/EC) on otettu
käyttöön uudet testisyklit moottoreita varten. Vanha steady-state sykli ECE-R-49 on korvattu kahdella
uudella testisyklillä: vakiomoodinen testisykli ESC (European Stationary Cycle) ja transientti testisykli
ETC (European Transient Cycle). Savuhiukkasten opasiteetti mitataan ELR (European Load Response)
testissä.

Voimaan astuneissa pakokaasumääräyksissä vaaditaan tietyiltä moottoreilta sertifiointimittausta ETC
testisyklillä. Tämä koskee dieselmoottoreita, joissa on kehittyneitä pakokaasujen jälkikäsittely-
järjestelmiä, kuten deNOx-katalysaattoreita ja hiukkasloukkuja. Myös kaasumoottorit tulee mitata ETC
testissä.

ETC testiä ei voida suorittaa VTT:llä olevilla vanhoilla moottoridynamometreilla, koska ETC testissä
simuloidaan moottorijarrutustilanteita, jolloin dynamometrin on kyettävä pyörittämään moottoria.
Dynamometriltä vaaditaan myös nopeaa ja tarkkaa säätöä, koska ETC sykli on määritelty sekunnittaisten
kierrosluku- ja vääntömomenttiarvojen jonona.

VTT Prosesseilla on raskaan kaluston kehityshankkeena (RAKE) valmistumassa uudet raskaan ajoneuvo-
ja työkonekaluston tutkimusvalmiudet. Raskaan kaluston alustadynamometrin lisäksi uudet valmiudet
sisältävät uuden transientin moottoridynamometrin.

Tässä osatehtävässä on tarkoitus valmistella tulevia normin mukaisia transientteja moottorimittauksia ja
suorittaa uuden aktiividynamometrin käyttöönotto. Transienttien mittausten pakokaasupäästötuloksia
hyödyntäen on tarkoitus tehdä diplomityö, jossa vertaillaan mm. ESC ja ETC sykleillä ajettuja
päästötuloksia keskenään.

2. TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on, että pystytään VTT:llä suorittamaan normin mukaisia transientteja
moottorimittauksia uudella aktiividynamometrillä päätetyssä aikataulussa. Tämän lisäksi tavoitteena on,
että dynamometrin käyttöönottovaiheessa saadaan riittävästi transienttimenetelmällä ajettuja
emissiomittaustuloksia, jotta niiden pohjalta voidaan kirjoittaa diplomityö, jossa vertaillaan
vakiomoodeilla ajettuja päästöjä transientisti ajettuihin.

Diplomityön runko:

Teoriaosa
• 1999/96/EC normin tausta, erityisesti ETC
• 1999/96/EC normin sisältö
• Maailmalla ajettujen steady-state- ja transienttitestien tutkiminen

Kokeellinen osa
• Moottorimittaukset ETC-syklillä
• ESC- ja ETC-tuloksien vertailu
• Vertailu simuloidun ja todellisen kuormanmuutostilanteen välillä

(Moottorikartan pisteistä muodostettu kuormaprofiili
/ todellinen dynaaminen kuormanmuutos)
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Päästöjen emissiokartan pisteistä (ajettu vakiomoodilla) voidaan muodostaa kuorma- ja
pyörimisnopeusprofiili ja laskea teoreettinen päästötaso. Tulosta verrataan todellisuudessa dynaamisesti
ajettuun, joka tulee olemaan poikkeava johtuen mm. moottorin eri lämpötiloista ja ahtopaineesta
transientissa käytössä. ESC  ja ETC syklien emissiotuloksia verrataan toisiinsa koemoottorilla, jolla
suoritetaan dynamometrin käyttöönotto. Tuloksia verrataan muiden laboratorien muilla moottoreilla
tehtyihin vastaaviin vertailumittauksiin.

3. PROJEKTIN TOTEUTUS

Tämän raportin julkaisemishetkellä transienttidynamometri on asennettuna mittauspaikalla. Dynamometri
tulee olla hyväksytysti vastaanotettu tammikuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen valmistaja järjestää
kahden viikon mittaisen koulutuksen dynamometrin käytöstä. Helmikuun loppu ja maaliskuu on varattu
verifiointi-, vertailu- ja diplomityömittauksia varten. Varsinainen tutkimustoiminta transientti-
dynamometrilla on tarkoitus aloittaa huhtikuun alusta.

Dynamometri Froude Consine 570 AC F voidaan käyttää maksimissaan 570 kW (alue 1700 – 4000 rpm)
teholla. Koemoottorina on Volvo DH 10A dieselmoottori. Tällaisesta moottorista on VTT:llä steady–state
mittaustuloksia jo ennestään ja päästöjen osalta on ajettu moottorikartta. Moottoria on myös ajettu ESC
syklillä. Käyttöönotettaessa uutta dynamometria on ajettava uudestaan joitakin steady-state
mittaustuloksia, jotta saataisiin vertailtavuutta aikaisemman ja uuden mittausdatan välille.

Vastaanottotarkastuksessa ajetaan koemoottoria ESC, ELR ja ETC sykleillä, joista ETC on luonnolisesti
vaativin. Tarkastetaan koemoottorilla, pysytäänkö normin mukaisesti syklillä. Ajetaan sykli useita
kertoja, jotta saataisiin kuva, miten hyvin testi voidaan toistaa. Tarkastetaan, miten mahdollinen variaatio
todellisten ajettujen syklien (normissa määritettyjen rajojen sisällä) välillä vaikuttaa emissiotuloksiin.
Standardin syklien lisäksi ohjelmoidaan joku oma transienttisykli mm. diplomityötä varten.

Käyttöönotossa selvitetään myös, mitä oleellisia moottorin arvoja dynamometrin ohjausjärjestelmä vaatii
toimiakseen. Hälytykset ja niiden arvot tarkastetaan ja testataan käytännössä niiden toimivuus.

4. TULOKSET

Dynamometrin käyttöönotossa saadut emissioiden mittaustulokset hyödynnetään paitsi VTT:n tulevassa
tutkimustoiminnassa myös diplomityössä, joka valmistuu vuoden 2002 aikana.
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