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1.4.1999 31.12.2001

Projektin rahoitus (kmk)
Organisaatio 1999 2000 2001 Yhteensä

MOBILE2-rahoitus 107 000 168 000 0 275 000
VTT Energia   50 000   52 500 0 102 500

vuonna 2001 käytettiin
vuoden 2000 ylijäämää
ja osa tehtävistä sekä
v. 2001 rahoitus ohjattiin
ARTEMIS-hankkeeseen

Yhteensä 157 000 221 000 0 377 500
* suunniteltu

Hankkeen tavoite
q Karakterisoidaan uusimpien autojen kylmäkäynnistyksessä syntyviä pakokaasupäästöjä, ml.

Hiukkaspäästöt ja eräät ei-säännellyt kaasumaiset yhdisteet. *)

q Hyödyntäen aikaisempaa tutkimusaineistoa ja uusia tuloksia, kehitetään malli kylmäkäyn-
nistyksen osuudelle päästöistä, jota voidaan käyttää päästöjen määriä laskettaessa.

q Arvioidaan erilaisten tekniikoiden potentiaalia vähentää päästöjä.
q Tuetaan päästöjä ja energian kulutusta vähentävien tekniikoiden tuotekehitystä.

*) Tutkimus totetutetaan EU:n 5. puiteohjelman hankkeen (ARTEMIS) alaisuudessa.

MOBILE2-vuosiraportti 2001
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1. JOHDANTO

Henkilöautojen pakokaasupäästöjä kylmissä käyttöolosuhteissa on tutkittu VTT Energiassa jo yli
kymmenen vuoden ajan. Se on ollut eräs tutkimuksen painopistealueista, sillä Suomen kannalta kyl-
mäpäästöillä on suuri merkitys ja niiden vähentämismahdollisuuksilla on merkittävä asema. Lisäksi
vastaavaa tutkimusta tehdään kansainvälisesti varsin vähän, ja siksi tutkimukseen on kansallisesti
panostettu varsin paljon.

Tulokset aikaisemmilta vuosilta ovatkin johtaneet tietämyksen karttumiseen, ja eräänä merkittävänä
saavutuksena voidaan pitää vuonna 1998 tehtyä päätöstä –7 ºC kylmäkäynnistyskokeen mukaan
ottamisesta EU:n henkilöautojen pakokaasupäästöjä rajoittavan direktiivin päivitykseen 98/69/EC.
Mainittu koe perustuu ECE15-ajosykliin, ja se tulee CO- ja HC-raja-arvoineen voimaan uusille,
bensiinikäyttöisille henkilöautotyypeille alkaen vuodesta 2002.

Tässä artikkelissa rajoitutaan vain yleiskatsaukseen projektin tuloksista. Täydellisemmät tulokset on
esitetty hankkeen loppuraportissa (M2T9907-2)

2. TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena oli seurata tekniikan kehitystä ja sen heijastumaa kylmäpäästöihin sekä
arvioida erilaisten tekniikoiden potentiaalia vähentää päästöjä. Eräänä lähtökohtana oli, että
puhdistustekniikan kehittäminen entistä vähäpäästöisempään suuntaan saattaa lieveilmiönä huo-
nontaa suorituskykyä kylmissä olosuhteissa ainakin alkuvaiheessa ennen kuin kokonaisoptimointi
ehditään tehdä. Toisaalta nykyiset normaalilämpötilassa mitattavat päästörajat ohjaavat nekin
tekniikkaa kehittymään siihen suuntaan, että toimintateho kylmemmässäkin käyttöympäristössä
paranee.

Hankkeessa pyrittiin alkuaan säänneltyjen päästöjen lisäksi nykyistä tarkemmin karakterisoimaan
muita kylmäkäynnistyksessä syntyviä pakokaasupäästöjä, ml. hiukkaspäästöt ja eräät ei-säännellyt
kaasumaiset yhdisteet. Näiltä osin tutkimus kuitenkin suuntautui EU:n 5. puiteohjelman ”Kasvu” –
osuudessa toteutettavaan projektikokonaisuuteen ”ARTEMIS” (Assessment and reliability of trans-
port emission models and inventory systems, 1999-RD. 10429), jossa VTT on yksi toteuttaja. Tämä
hanke jatkaa osaltaan nyt raportoitavan projektin työtä.

Eräänä lopputavoitteena oli, hyödyntäen aikaisempaa tutkimusaineistoa ja tässä raportoitavan pro-
jektin puitteissa saatavia uusia tuloksia, päivittää keskimääräiset kylmäkäynnistyksen päästöjä
kuvaavat luvut, joita voidaan käyttää päästöjen määriä laskettaessa.

Sekä tätä tarkoitusta varten, että myös tukemaan EU/MVEG-työryhmässä käynnissä olevaa val-
mistelutyötä raskaiden pakettiautojen kylmäkäynnistyspäästöjen mukaan ottamisesta niitä
koskevaan pakokaasudirektiiviin, tehtiin muutamia mittauksia myös raskailla bensiinikäyttöisillä
pakettiautoilla, vaikka ne alkujaan eivät hankkeen otsikon piiriin kuuluneetkaan.
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3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1  Pakokaasumittaukset uusilla autoilla

Tekniikan kehityksestä on pyritty saamaan kuva mittaamalla päästöjä uusimman vuosimallin
autoista, jotka jollain tavoin antavat poikkileikkauksen tämän hetkisen teknologian toimivuudesta.
Mittauskampanjat on toteutettu yhteistyössä kotimaisten auto- ja moottorilehtien (Tekniikan
Maailma, Tuulilasi) kanssa, jotka eri testiprojektiensa puitteissa arvioivat uusia, markkinoille
tulleita automalleja.

Kaikissa tässä raportoitavissa kokeissa käytettiin EU:n vuonna 2000 voimaan tulevan, e-säännön
98/69/ EC määrittämän ns. EURO 3 –vaatimustason mukaisen pakokaasukokeen ajo-ohjelmaa
(”EC2000”), jossa nykyistä EU -ajo-ohjelmaa on muutettu siten, että 40 sekunnin joutokäyntijakso
ennen vaiheen 1 alkua on jätetty pois. Tämän lisäksi autoilla ajettiin vielä ylimääräinen ECE15-
kaupunkiajosykli, mutta jaksojen välissä pidettiin tauko, jonka aikana moottori oli pysäytettynä.
”Ekoauto” –kokeissa tämä tauko oli 10 minuutin mittainen, ja ”Tekniikan Maailma” lehden kanssa
toteutetuissa testeissä 1 minuutti.

Koelämpötilana on ollut -7°C. Mitatut päästökomponentit ovat olleet CO, HC, NOx ja CO2., ja
laskennallisesti on voitu määrittää myös polttoaineen kulutus.

Koska tavoitteena oli arvioida todellisessa ajotilanteessa syntyviä päästöjä, polttoaineena käytettiin
kauppalaatuista lyijytöntä bensiiniä ja normaalia talvilaatuista dieselöljyä (DITC), joka kaikkiin
autoihin tankattiin samalta jakeluasemalta (Neste-Otaniemi) ennen esivalmisteluajon suorittamista.

Projektin kuluessa on vuosina 1999-2001 mitattu yhteensä 61 bensiinikäyttöistä ja 25 diesel-
moottorista henkilöautoa. Autot olivat pääasiassa uudehkoja, ns. lehdistöautoja, ja ne lainattiin
mittauksiin niiden maahantuojilta.

3.2  Mittaukset raskailla pakettiautoilla

Vaikka ko. hanke pääasiassa kohdistuikin henkilöautoihin, kolmantena autoryhmänä, jonka
kylmäkäynnistyspäästöjä projektin puitteissa on mitattu ovat raskaat, bensiinikäyttöiset pakettiautot.
Niitä mitattiin Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) toimeksiannon mukaisesti 5 kpl
tammikuussa 2001. Toisin kuin henkilöautot, nämä tutkitut autot eivät olleet aivan uusia, vaan
edustivat vuosimalleja 1996 …2000, ja niillä oli ajettu runsaasta 40,000 kilometristä vajaaseen
180,000 ajo-km:iin. Aiemman, henkilöautoja koskevan tutkimusaineiston perusteella ajomäärällä ei
kuitenkaan näyttäisi olevan kovin merkittävää vaikutusta kylmäkäynnistyspäästöihin.

Koska tuloksia haluttiin ensisijaisesti verrata normien raja-arvoihin, oli koemenetelmänä normaali-
lämpötilassa (+23 ºC) direktiivin ohjeiden mukaisesti EC2000-koe (ns. tyyppi I-koe eli
ECE15+EUDC) ja matalassa, -7 ºC lämpötilassa uuden EURO3 –direktiivin (98/69/EC) mukainen,
eli pelkkä ECE15 -ajo-ohjelma (tyyppi VI-koe).
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3.3 Lämpöakun kenttäkäyttökoe

Kylmäkäynnistyspäästöjä vähentävänä teknologiana on hankkeessa erikseen arvioitu lämpöakkua eli
varaajaa, joka varaa lämmintä nestettä ja tuo sen moottoriin kylmän nesteen tilalle, mieluummin jo
ennen käynnistystä, minkä seurauksena moottori lämpenee. Lämpöakku on sinänsä automallista ja
merkistä riippumaton ”lisävarustetuote”, ja asennettavissa ainakin osaan normaaleista autoista.
Kaikkiin autoihin sitä ei kuitenkaan voitane asentaa pääasiassa moottoritilan ahtauden takia, sillä
akku on tilavuudeltaan runsaat 10 litraa.

Nyt tutkimuksissa ollut akku oli ns. toisen sukupolven akku, jossa lämpöä säilötään vain pelkkään
jäähdytysnesteeseen, joka pidetään tehokkaasti tyhjiöeristetyssä säiliössä, joka on tilavuudeltaan
noin jäähdytysjärjestelmän normaalitilavuuden suuruinen. Siinä ei siis käytetty lainkaan
ensimmäisen sukupolven akkujen latentin lämmönvaraajan ominaisuuksia, joissa bariumhydrok-
sidisuolan olomuodon muutoksella tehostettiin lämmön talteenottoa ja luovutusta. Sellaista tutkittiin
MOBILE -ohjelmassa vuonna 1994-1995 (Raportti: Juhani Laurikko, Lämmönvaraaja kylmäkäytön
pakokaasupäästöjen ja energian kulutuksen vähentäjänä. Espoo, VTT Energia, 1995. MOBILE
104T-2). Lämmönvaihtimen huonon kestävyyden ja bariumhydroksidin alumiinia syövyttävien
ominaisuuksien takia konstruktiosta kuitenkin luovuttiin, vaikka se sisälsikin ikään kuin
”sisäänrakennettuna” älykkään termostaatin, sillä suola ei alkanut sulaa ennen kuin nesteen
lämpötila kohosi riittävän korkealle, noin runsaaseen 80 ºC:een.

Nykykonstruktiossa tähän tarvitaan erillinen termostaattiohjattu venttiili, joka sulkee virtauksen
akkuun lämmön luovutuksen jälkeen ja avautuu vasta, kun moottori pysähtyy, jolloin neste on
riittävästi lämmennyt.

Lämpöakun toiminnan tutkimiseksi sellainen asennettiin VTT:n koeautoon (Toyota Carina E 1.8
LB), joka oli sopivasti saatavilla projektitoimintaan, ja johon akku voitiin suhteellisen helposti
asentaa. Autoa käytettiin talvikautena liikenteeseen normaaliin tapaan rekisteröiden käynnistysten
yhteydessä ulkolämpötila ja jäähdytysnesteen lämpötila ennen käynnistystä, kun lämpöakun oli
ensin annettu purkaa lämmintä nestettä jäähdytysjärjestelmään noin 40 … 60 sekuntia.

Lisäksi tehtiin pakokaasumittauksia VTT Energian laboratoriossa koelämpötiloissa +23 ºC, 0 ºC, -7
ºC ja –20 ºC. Kokeet suoritettiin samaan tapaan kuin uusien henkilöautojen yhteydessä. Niissä
verrattiin ilman akkua mitattuihin peruspäästöihin sekä tapausta, jossa ei käytetty esikierrätystä, että
sellaista toimintatapaa, jossa nesteen annettiin kiertää akkupaketissa olevan pienen sähköpumpun
avulla 40 sekuntia ennen moottorin käynnistystä. Tämä aika oli kenttäkokeissa todettu useimmissa
tapauksissa olevan riittävä huippulämpötilan saavuttamiseksi.

4. KESKEISET TULOKSET

4.1 Kylmäkäynnistyspäästöt uusilla autoilla ja niiden kehitystrendit

Taulukoissa 1 (bensiinikäyttöiset autot) ja 2 (dieselmoottoriset autot) on esitetty keskimääräiset
arvot kullekin tutkimuksen puitteissa mitatulle otokselle kylmäkäynnistyksellä (-7 ºC lämpötilassa)
aloitetussa ECE15-ajokokeessa mitatuista päästöistä (CO, HC, NOx CO2) ominaispäästöinä (g/km).
Lisäksi taulukoissa on esitetty joitakin otosta kuvaavia suureita, kuten mitattujen autojen keskimää-
räinen moottorin iskutilavuus ja omamassa.
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Kuvassa 1 on esitetty kylmäpäästökokeiden CO-tulokset ja kuvassa 2 HC-tulokset eri vuosien otok-
sille. Kuvaan on merkitty myös e-säännön 98/69/EC mukaiset raja-arvot, jotka ovat CO ≤ 15 g/km
ja HC ≤ 1,8 g/km. Vaikka näitä raja-arvoja ei vielä sovelletakaan, voidaan niitä käyttää ohjeellisina.
Kuvissa on mukana vertailun vuoksi koetuloksia myös muutamasta aikaisempien vuosien vas-
taavista otoksista.

Vuosina 1998-1999 tutkituista autoista kuusi ylitti CO-päästörajan ja samoin kuusi autoa ylitti HC-
raja-arvon, mutta vain kaksi näistä oli sellaista, joissa molemmat ylittyivät samanaikaisesti. Vas-
taavasti tulevan CO-päästörajan ylityksiä mitattiin vuosina 2000-2001 vain kaksi, mutta HC-raja-
arvo olisi ylittynyt jopa 12 auton kohdalla, jos niihin sitä olisi pitänyt soveltaa.

Tämä antaa aiheen oletttaa, että hiilivetyjen raja-arvo olisi suhteellisesti ottaen vaikemapi saavutaa
kuin CO:n, mutta toisaalta on ollut havaittavissa, että kylmäkäynnin seossuhteen laihentaminen
pieneen CO-päästötulokseen pyrittäessä voi joidenkin autojen kohdalla olla jo liiallista, jolloin
esiintyy käyntihäiriöitä ja sytytyskatkoksia, mikä näkyy palamattomana polttoaineena ja kasvaneina
HC-päästöinä. Tätä näkemystä tukee myös se havainto, että useinmiten ryhmän pienimmän CO-
tuloksen saavuttaneet autot eivät ole hiilivetypäästöiltään parhaita, vaan pienin CO+HC-yhdistelmä
löytyy yleensä vasta hieman korkeampaan CO-tulokseen jääneiden autojen joukosta.

Taulukko 1: Lämpötilassa –7 ºC tehdyissä kylmäkäynnistyskokeissa mitatut keskimääräiset
pakokaasupäästöt bensiinikäyttöisissä vm. 1998…2001 henkilöautoissa.

Taulukko 2: Lämpötilassa –7 ºC tehdyissä kylmäkäynnistyskokeissa mitatut keskimääräiset
pakokaasupäästöt dieselmoottorisissa vm. 1998…2001 henkilöautoissa.

Vaikka normivaatimus ei koskekaan dieselmoottorisia autoja, niitäkin on mitattu vertailun vuoksi.
Kuten taulukko 2 sekä kuvat 1 ja 2 hyvin osoittavat, kylmäpäästöongelma ei niitä juuri kosketa, sillä
päästöt ovat enimmäkseen aivan olemattomat bensiinikäyttöisiin autoihin verrattuina, ja päästöt
otoksen huonoimmalla, muista huomattavasti poikkeavalla dieselautolla samassa suuruusluokassa
parhaiden bensiinikäyttöisten autojen kanssa.

 Mittaussarja Vuosimalli(t) Lkm
ISKUT 
[dm3]

OMA-
MASSA 

[kg]
CO 

[g/km] HC [g/km]
NOx 

[g/km]
CO2 

[g/km]

TM Talvi 1999 1998 16 1.5 1158 14.0 1.38 0.198 250
EkoAuto2000 1999-2000 9 1.4 1143 7.06 1.29 0.269 244
TM Talvi 2000 1999-2000 7 1.8 1325 11.4 1.94 0.255 304
EkoAuto2001 2000 6 1.6 7.27 1.12 0.112 266
TM Talvi 2001 2000-2001 19 1.8 1325 9.83 1.50 0.119 290
EkoAuto 2002 2001 4 1.4 1054 7.47 1.46 0.117 241

 Mittaussarja Vuosimalli(t) Lkm
ISKUT 
[dm3]

OMA-
MASSA 

[kg]
CO 

[g/km] HC [g/km]
NOx 

[g/km]
CO2 

[g/km]

EkoAUto 2000 1999-2000 3 1.8 1301 1.51 0.048 1.09 250
TM Talvi 2000 1999-2000 7 2.1 1439 1.15 0.157 1.32 303
EkoAuto 2001 2000 7 1.8 1238 1.05 0.122 0.863 236
EKoAUto 2002 2001 8 2.0 1308 0.95 0.154 1.02 252
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Edellisten kylmänäajon ominaispäästöjen lisäksi kullekin ryhmälle on määritetty keskimääräinen
kylmäkäynnistyksestä aiheutuva lisäpäästö, joka on laskettu erotuksena kylmäkäynnistyksellä
aloitetusta ECE15-koevaiheen tuloksesta ja samalla ajo-ohjelmalla tehdyn, mutta lämpimällä
moottorilla aloitetun mittausjakson tuloksista. Useimmissa tapauksissa CO- ja HC-kylmä-
käynnistyslisä on noin 99 % jakson tuloksesta, eli lämpimällä moottorilla mitattu päästötaso on vain
noin 1 % kylmäkäynnistetyn jakson päästöistä. Nämä lisäpäästöt on esitetty taulukoissa 3 (bensiini-
käyttöiset) ja 4 (dieselmoottoriset).

Kuva 1.  Kylmäpäästö-CO tulosten (ECE15 @ -7 ºC) vertailu; vuosimallien 1998-2001 bensiini-
ja dieselkäyttöiset henkilöautot
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Kuva 2. Kylmäpäästö-HC tulosten (ECE15 @ -7 ºC) vertailu; vuosimallien 1998-2001
bensiini- ja dieselkäyttöiset henkilöautot

Taulukko 3: Lämpötilassa –7 ºC tehdyn kylmäkäynnistyksen aiheuttamat, keskimääräiset
lisäpäästöt bensiinikäyttöisissä vm. 1990…2001 henkilöautoissa.

Bensiinikäyttöiset vm. CO [g] HC [g] NOx [g] CO2 [g]  lähde
Ei-kat autot < 1990 150 12 1 35  arvio eri lähteistä
Kat-autot EU1 & EU2 92-'96 126 13,5 1,6  VTT Publ. 348
EkoAuto 1998 1997 46,4 4,4 0,38 174  VTT tutk.sel. ENE82414 /98
EkoAuto 1999 1998 46,1 5,6 0,72 156  VTT tutk.sel. ENE924013/99
kat 1997-1998 (EU2) 46,3 5,0 0,55 165
EkoAuto 2000 1999 28,1 5,1 0,47 188  tämä tutkimus
EkoAuto 2001 2000 29,2 4,5 0,31 243  tämä tutkimus
EkoAuto 2002 2001 30,3 5,9 0,33 239  tämä tutkimus
kat 1999-2001 keskiarvo 29,2 5,2 0,37 223
TM Talvi 2000 2000 45,6 7,8  tämä tutkimus
TM Talvi 2001 2001 39,1 6,1  tämä tutkimus
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2,04

1,38

1,13

1,44

1,29

1,46

0,34

0,16

0,048

0,132

1,12

1,50

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

(6#) EkoAuto '01 (D) avg

(3#) EkoAuto '00 (D) avg

(6#) TM-Talvi '00 (D) avg

(3#)  EkoAuto '99 (D) avg

(3#)  EkoAuto '98 (D) avg

 (4#) EkoAuto '02 avg

 (6#) EkoAuto '01 avg

(19#) TM-Talvi '01 avg

 (9#) EkoAuto '00 avg

(6#) TM-Talvi '00 avg

(9#) EkoAuto '99 avg

(16#) TM-Talvi '99 avg

(9#) EkoAuto '98 avg

HC päästö [g/km] @ -7 °C (ECE15) = 98/69/EC

EU raja-arvo 1,8 g/km

> 3 kpl

(# = vertailussa mukana olleiden autojen lukumäärä)

Energia

> 1 kpl

> 3 kpl

> 3 kpl

> 6 kpl

> 1 kpl

> 1 kpl

> raja-arvon ylittäneiden määrä



70

Taulukko 4: Lämpötilassa –7 ºC tehdyn kylmäkäynnistyksen aiheuttamat, keskimääräiset
lisäpäästöt dieselmoottorisissa vm. 1997…2001 henkilöautoissa.

Käyttäen hyväksi em. käynnistyspäästöjen arvoja sekä vastaavien EU2/EU3 –tyyppihyväksyttyjen
autojen keskimääräisiä, normaalilämpötilassa mitattuja ominaispäästöarvoja, on muodostettu
käynnistyslämpötilasta riippuvat ”funktiot”, joiden avulla on mahdollista arvioida muissakin
lämpötiloissa syntyvä käynnistyslisäpäästö. Tässä määrityksessä on perusteena ollut myös
kylmäkäynnistystä käsitellen väitöskirjatyön (Laurikko: VTT Publications 348, 1998)) materiaali ja
perusteoriat, joiden mukaan CO-päästö on likimain lineaarisesti lämpötilasta riippuva, kun taas
hiilivety(HC)päästöille eksponentiaalifunktio antaa paremman korrelaation. Vanhemman tyyppisten
kat-autojen kokeiden perusteella oletettiin myös, että NOx-päästöt eivät keskimäärin riipu käyn-
nistyslämpötilasta, mutta uudemman havaintoaineiston perusteella niilläkin näyttäisi olevan lievä
käänteinen riippuvuus, eli päästöt kasvaisivat hieman käynnistyslämpötilan laskiessa

Kuvissa 3, 4 ja 5 on esitetty tämän tarkastelun tuloksena syntyneet kylmäkäynnistyspäästöjen
kuvaajat, sekä niiden perusteella –20 ºC lämpötilaan ekstrapoloidut arvot.

Kuten kuva 3 näyttää, kylmäkäynnistyksen aiheuttamissa lisä-CO-päästöissä näyttäisi tapahtuneen
merkittävää positiivista kehitystä, eli EU2-autoissa kylmäkäynnistyspäästöt ovat kaikissa
lämpötiloissa alle puolet vanhemman sukupolven (EU0 & EU1) kat-autojen päästöistä ja EU3 –
autoissa vähenemää on tullut vielä noin 30 % lisää. Taso on siis vain noin neljännes siitä, missä
liikuttiin 1990-luvun alkupuolen eli ns. 1. sukupolven kat-autoissa.

Käynnistyslisät @ -7 oC
Dieselmoottoriset CO [g] HC [g] NOx [g] PM [g] CO2 [g]  lähde
EkoAuto 1998 1997 4,16 0,42 0,49 0,061  VTT tutk.sel. ENE82414 /98
EkoAuto 1999 1998
1997-1998 (EU2) 4,2 0,42 0,49 0,061
EkoAuto 2000 1999 5,53 0,58 1,67 0,048 307  tämä tutkimus
EkoAuto 2001 2000 4,14 0,41 1,25 0,095 255  tämä tutkimus
EkoAuto 2002 2001 3,17 0,48 1,20 0,149 287  tämä tutkimus
1999-2001 keskiarvo 4,3 0,49 1,37 0,097 283
TM Talvi 2000 2000 4,16 0,44 2,68 0,182 457  tämä tutkimus
TM Talvi 2001 2001

ei dieselautoja

ei dieselautoja
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Kuva 3.  Kylmäkäynnistyksen CO-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona;
bensiinikäyttöiset autot EU0 … EU3.

Kuva 4.  Kylmäkäynnistyksen HC-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona;
bensiinikäyttöiset autot EU0 … EU3.

Melkein yhtä merkittävä vähenemä on havaittavissa kuvan 4 mukaan myös HC-lisäpäästöissä,
mutta havaintoaineisto ei antanut tukea sille oletukselle, että EU3-autoissa olisi edelleen pienemmät
päästöt, vaan ne lienevät samaa suuruusluokkaa kuin EU2-autoissa, eli tasoltaan uudet autot ovat
vain noin 40 % 1. sukupolven kat-autoista (EU0 ja EU1). (Eksponentiaaliset vastefunktiot on
laskettu käyttäen MS Excel-taulukkolaskentaohjelman rutiineja.)

Kylmäkäynnistyspäästöt - bensiinikäyttöiset henkilöautot
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Kylmäkäynnistyspäästöt - bensiinikäyttöiset henkilöautot
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Kylmäkäynnistyspäästöt - bensiinikäyttöiset henkilöautot
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Kuva 5.  Kylmäkäynnistyksen NOx-lisäpäästö käynnistyslämpötilan funktiona;
bensiinikäyttöiset autot EU0 … EU3.

Myös NOx-päästöt ovat vähentyneet, ja ovat uudemmissa EU2/EU3 –tyyppuisissä autoissa kuvan 5
mukaan kylmässäkin vain noin 30…40 % EU0/EU1 –tasosta.

Dieselmoottorisista autoista mittausaineistoa on kylmäkäynnistyspäätöistä etenkin vanhemman
tyyppisistä autoista niukasti, mutta kun nyt on uusimpia EU2 ja EU3-tasoisia autoja tämän projektin
puitteissa mitattu kymmenkunta, on siten saatu kuitenkin sen verran tietoja, että on perusteltua
esittää myös niitä koskeva tarkastelu (taulukko 4). Mittausaineiston vähäisyyden vuoksi se on
kuitenkin esitetty vain keskimääräisenä, eikä erikseen EU2/EU3 –autoille, kuten bensiinikäyttöisissä
autoissa.

4.2 Kylmäkäynnistyspäästöt raskailla pakettiautoilla

Raskaiden pakettiautojen koetulokset, jotka on esitetty taulukossa 5, saatettiin LVM:n toiveiden
mukaisesti myös EU:n MVEG-työryhmän tietoon sen suunnitellessa uusia päästörajoituksia.
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Taulukko 5: Normipakokaasukokeiden tulokset raskaille pakettiautoille

Vaikka koetuloksia oli vain muutamasta autosta, haluttiin niitä hyödyntää myös määrittämään
pakettiautojen keskimääräiset kylmäkäynnistyksen lisäpäästöt ja niiden riippuvuus käynnistysläm-
pötilasta samalla tavalla kuin henkilöautoista, jotta niistä saataisiin päästöinventaariolaskelmiin
(esim. LIISA) soveltuvat luvut.

Analysointi on tehty bensiinikäyttöisten henkilöautojen kanssa samanlaisten teoriaoletusten perus-
teella, joiden mukaan mm. hiilimonoksidipäästöt (CO) ovat lineaarisesti käynnistyslämpötilasta
riippuvia, mutta hiilivetypäästöt (HC) muuttuvat lähinnä eksponentiaalisesti. Edelleen yhden-
mukaisesti henkilöautojen tulosten käsittelyn kanssa on varsinaiset koetulokset, jotka on ilmoitettu
ominaispäästöinä (g/km), muutettu lisäpäästöksi (g/koe <> g/käynnistys ja lämpimäksiajo). Tällä
tavoin käsitellyt tulokset on esitetty taulukossa 6.

Taulukko 6:  Kylmäkäynnistyksen lisäpäästöt raskaille pakettiautoille

4.3  Lämpöakun kenttäkäyttökoe

Talvikaudella joulu-maaliskuu 2000 VTT:n Toyota Carina E –autossa olleen lämpöakun käynnis-
tyslämmitystehoja mitattiin eri seisonta-ajoilla ja eri ulkolämpötiloissa. Yhteenveto aineiston
analysoinnista on esitetty taulukossa 7.

koen:o koe/lämpötila (°C) merkki malli vm. CO (g) HC (g) NOx (g)
21017 EC2000 / +23 VW Transporter 1997 15.7 2.37 3.90
21016 EC2000 / +23 Toyota Hiace 1998 28.3 1.76 0.46
21021 EC2000 / +23 VW Caravelle 1996 42.2 3.62 3.11

ka. vm 1996…1998 28.8 2.59 2.49
21014 EC2000 / +23 Chrysler Voyager 2000 34.3 2.02 3.75
21015 EC2000 / +23 Chrysler Grand Voyager 2000 10.8 1.02 0.41

ka. vm 2000 22.6 1.52 2.08
21018 ECE15 / -7 VW Transporter 1997 135.8 11.41 3.76
21019 ECE15 / -7 Toyota Hiace 1998 87.7 9.23 0.80
21020 ECE15 / -7 VW Caravelle 1996 121.9 10.05 3.05

ka. vm 1996…1998 115.1 10.23 2.54
21013 ECE15 / -7 Chrysler Voyager 2000 95.1 10.62 5.17
21012 ECE15 / -7 Chrysler Grand Voyager 2000 70.4 4.65 0.94

ka. vm 2000 82.8 7.64 3.06

koen:o koe/lämpötila (°C) merkki malli rek.tunnus
CO 

(g/km)
HC 

(g/km)
NOx 

(g/km)
CO2 

(g/km)
teor 

(l/100km)
21017 EC2000 / +23 VW Transporter UGT-858 1.56 0.22 0.93 236 10.1
21016 EC2000 / +23 Toyota Hiace VIG-452 3.12 0.17 0.08 265 11.4
21021 EC2000 / +23 VW Caravelle LPG-1 4.24 0.35 0.40 261 11.3
21014 EC2000 / +23 Chrysler Voyager CEG-568 7.24 0.25 0.90 272 12.0
21015 EC2000 / +23 Chrysler Grand Voyager IYO-770 1.06 0.10 0.06 283 12.0
21018 ECE15 / -7 VW Transporter UGT-858 33.46 2.81 0.93 351 17.3
21019 ECE15 / -7 Toyota Hiace VIG-452 21.40 2.25 0.20 438 20.2
21020 ECE15 / -7 VW Caravelle LPG-1 30.04 2.48 0.75 411 19.6
21013 ECE15 / -7 Chrysler Voyager CEG-568 23.37 2.61 1.27 428 19.9
21012 ECE15 / -7 Chrysler Grand Voyager IYO-770 17.32 1.14 0.23 433 19.5
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Akun antaman lämmitysvaikutuksen todettiin olevan varsin hyvä, sillä se kykeni nostamaan noin
40…60 s esikierrätyksellä nesteen lämpötilaa 5…35 ºC.. Esilämmityksen ansiosta nesteen lämpötila
ennen käynnistystä oli noin +10…45 ºC ulkolämpötilan vaihdellessa alueella –25…+40 ºC.

Seisonta-aika käynnistysten välillä sai olla jopa 3…4 vrk, ja silti akusta saatiin hyötyä, jos moottori
on edellisessä ajossa ajettu lämpimäksi, eli ajoaika oli ennen seisontaa ollut yli 30 minuuttia.

Lämpöakun käytön – ts. moottorin esilämmitysvaikutuksen - vaikutuksia pakokaasupäästöihin
esittää kuva 6, joissa on esitetty CO- ja  HC -päästöjen vähenemät eri koelämpötiloissa, ja niistä
johdetut vähenemää kuvavat funktiot.

Taulukko 7. Yhteenveto lämpöakun toiminnasta Toyota Carina E -koeautossa

Koeauto Toyota Carina 1,8 LB
Koeaika, alkoi 10.9.1999
              päättyi 30.3.2000
Ajomatka 14 703 km
Keskimatka/ajojakso 39,0 km
Keskiaika/ajojakso 67 min

max 9,5 h
min 5 min

Keskikulutus 6,3 l/100km
Käynnistysten määrä 804 kpl
Ajomatka/käynnistys 18,3 km/start
Keskimääräinen seisonta-aika 11,6 h

max 95 h
Ulkolämpötila, keskimäärin 1 °C

max 21 °C
min -20 °C

Neste ennen käynnistystä, ka 27 °C
max 44 °C
min 5 °C

Keskimääräinen "boost" 24 °C
max 39 °C
min 0 °C

Muutokset päästöissä:     CO -6 417 g -76 %
HC -521 g -48 %

NOx 135 g 43 %
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Kuva 6. CO- ja HCx-päästöjen vähenemät eri koelämpötiloissa lämpöakkua käytettäessä.

Laboratoriossa tehtyjen pakokaasukokeiden perusteella, lämpöakku vähensi CO-päästöjä 50 …80
%, kun käytettiin 40 s mittaista esikierrätystä. Myös HC-päästöt vähenivät 20…40%, mutta
vastaavasti NOx-päästöt kasvoivat noin 150 %.

Moottorin lämpötilan käynnistyshetkellä ja eri lämpötiloissa tehtyjen käynnistysten kumuloituvan
määrän perusteella on arvioitu kokonaisvaikutus, joka lämpöakun käytöllä oli kokeen aikana, sillä
nesteen/moottorin lämpötilasta voidaan kuvan 6 antamien yhtälöiden perusteella laskea päästön
vähenemä kussakin yksittäisessä käynnistyksessä, ja kokonaisvaikutus saadaan kertomalla tämä
käynnistysten määrällä. Näiden osatulosten mukaan laskettu päästöjen muutos Toyota Carinan
kenttäkokeen aikana oli CO –76 %,  HC –48 % ja NOx  +43 %.

Lämpöakun käytöllä saavutetut vähenemät ovat suurin piirtein samaa suuruusluokkaa kuin
lohkolämmittimellä saavutetut. Tämä vertailu on esitetty kuvassa 7. Lämpöakku kuitenkin toimii
ilman ulkopuolista energiaa, käyttäjälle täysin ”läpinäkyvästi” jokaisen käynnistyksen yhteydessä ja
parantaa toimintaa myös lämpötila-alueella yli +5, jossa lohkolämmitintä ei juuri käytetä. Sillä
alueella myös NOx-lisäys oli minimaalinen. Valitettavasti lämpöakun yleistyminen on ollut kovin
hidasta, sillä sen asentaminen lisävarusteena on hankalaa, eikä sitä vielä valinnaisena
varusteenakaan tarjoa mikään automerkki. Tässäkin tutkimuksessa saatujen hyvien tulosten valossa
markkinointiponnisteluja kannattaisi kuitenkin jatkaa.
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Kuva 7.  Lämpöakun ja lohkolämmittimen käytön ansiosta saavutettu
päästöjen vähenemä eri koelämpötiloissa.

5. TUTKIMUKSEN JATKOSUUNNITELMAT

Hanke päättyi 31.12.2001, mutta aihepiiriin liittyvää tutkimusta jatketaan EU ARTEMIS-pro-
jektissa, MOBILE2 tunnus M2T0028.
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