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1. JOHDANTO

Kyseessä oleva projekti evaluoi kaupunkibussien päästöominaisuuksia.Vuosina 2002-2004
toteutettava hanke kuuluu laajaan VTT:n RAKE (Raskaan ajoneuvokaluston kehityshanke) -
kokonaisuuteen. BUSSIKALUSTON EVALUOINTI ("RAKEBUS") -hanke hyödyntää
VTT:n uutta raskaan kaluston alustadynamometria, ja projekti kuuluu vuosina 2002-2003
Mobile2- tutkimuskokonaisuuteen.

VTT:n vuonna 2002 käyttöön otettu raskaiden ajoneuvojen pakokaasulaboratorio avasi uusia
mahdollisuuksia kuorma- ja linja-autojen ympäristövaikutusten tutkimuksessa. Transientti-
tyyppinen moottoridynamometri sekä maantiesimulointiin pystyvä alustadynamometri
ajanmukaisine pakokaasunkeruu- ja mittalaitteineen mahdollistavat aikaisempaa tarkemmat
sekä monipuolisemmat pakokaasupäästö- sekä energiankulutusmittaukset.

Kolmivuotisen bussihankkeen ensimmäisen vuoden aikana alustadynamometrillä mitattiin
päästöt yhteensä 11 bussiyksilöstä, joista 4 oli maakaasu- ja 7 dieselkäyttöistä. Kaikille
suoritettiin useita pakokaasumittauksia, lisäksi yhdelle dieselbussille sekä katalysaattorilla
että ilman. Mitatut bussit edustivat paitsi eri polttoaineita, myös eri ikäluokkia ja
päästösukupolvia (Euro 1, Euro 2 ja Euro 3).

Projektin puitteissa saatettiin valmiiksi kansainväliselle maakaasuajoneuvojärjestölle
(IANGV) tehty raportti "Pathways for Natural Gas Into Advanced Vehicles”. Raportti
julkistettiin Washingtonissa lokakuussa 2002 pidetyssä World NGV2002 -konferenssissa.

Hankkeen ensimmäisestä vuodesta (2002) on laadittu (tammikuu 2003) vuosiraportti
otsikolla "Bussikaluston evaluointi − Vuosiraportti 2002" (MOBILE2-raportti n:o M2T0241 −
1).

2. TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on edistää uusien, puhtaiden ja energiatehokkaiden teknologioiden
käyttöönottoa bussiliikenteessä ja siten edistää bussiliikenteen kilpailukykyä ja haluttavuutta.

Hankkeessa kehitetään bussiliikenteen käyttöön autojen suorituskykyä (päästöt ja energian-
kulutus) mittaava arviointijärjestelmä. Metodiikkaa tullaan käyttämään sekä uusien
ajoneuvotekniikoiden evaluointiin että jo käytössä olevien autojen todellisen suorituskyvyn
mittaamiseen. Tieto eri automallien ja pakokaasunpuhdistustekniikoiden todellisesta
suorituskyvystä antaa pohjaa kehittää tariffijärjestelmää oikeudenmukaiseen ja taloudellisesti
järkevään suuntaan.

Samojen autoyksilöiden mittaaminen useaan kertaan noin vuoden välein mahdollistaa
kaluston vanhenemisesta aiheutuvien päästömuutosten selvittämisen.
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YTV ja HKL-Suunnitteluyksikkö liikenteen tilaajina käyttävät osatehtävän tuloksia
hyväkseen määrittäessään suorituskykyvaatimuksia eri tyyppiselle liikennöinnille tulevina
vuosina. Tehtävä antaa arvokasta tietoa eri tekniikoiden todellisesta suorituskyvystä, mitä
voidaan käyttää myös ohjailemaan tulevia kalustovalintoja.

3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1 Menetelmät

Hankkeen koeohjelmasta sovittiin alustavasti jo 11.10.2001 pidetyssä kokouksessa.
Tutkittavat autot jaettiin kolmeen luokkaan (taulukko 1).

Taulukko 1. Mitattavan bussikaluston jako eri ryhmiin.
Ryhmä 1

(peruskalusto)
Ryhmä 2

(”erikoisautot”)
Ryhmä 3

(uusin CNG-tekn.)

Volvo Euro 1
Volvo Euro 2
Scania Euro 2
Scania Euro 3
MB Euro 2

CRT (Concordia)
Kat  (STA, Connex, HKL, Concordia)
CNG-Volvo (HKL)
CNG MB (Tammelund) ?

Iveco
MAN
MB
Renault

Perustelut autotyyppien valinnalle, mittauslaitteiden tekniset tiedot, samoin kuin selostus
ajosykleistä ym. ovat luettavissa vuoden 2002 vuosiraportista (ks. kohta Johdanto).

Alustadynamometrimittauksissa käytössä oli kolme kuormitustyyppiä: vakiokuormitus,
yksinkertainen transientti sekä todellista ajoa simuloiva. Vakiokuormakokeita ajettiin
vakioajonopeuksilla maantievastuksin sekä simuloimalla alustadynamometrissä ECE-R49 -
vakiokuormakoetta, joka varsinaisesti on moottoridynamometrikoe. Yksinkertaista
transienttia edusti henkilöautojen tyyppihyväksynnässä käytettävä ECE15 -kaupunkiajosykli
sekä todellista ajoa Braunschweig-bussisykli.

3.2  Eteneminen

Tutkimussuunnitelma päivitettiin 13.6.2002, eikä alustaviin suunnitelmiin tullut mainittavia
muutoksia. Tavoitteena vuodelle 2002 oli tehdä mittauksia 10-12 autoyksilöllä siten, että
jokaisella autolla ajettaisiin keskimäärin kolme sykliä. Tavoiteltu mittausten
kokonaislukumäärä oli siten 30-36.

Todellinen vuoden 2002 mittausmatriisi on esitetty taulukossa 2. Kaikilla autoilla ajettiin
kaksi kuormasykliä, ECE 15 -kaupunkisykli ja Braunschweig-sykli (BR).
Vakiokuormakokeita ajettiin viidellä autolla, kahdella vakioajonopeus ja kolmella ECE R49.



177

Taulukko 2. Vuoden 2002 mittausmatriisi.
Valmiste Polttoaine Vuosimalli Pakok. jälkikäs. Ajetut syklit
A Euro 1
A Euro 2
A Euro 2
A Euro 2
B Euro 2
C Euro 3
C Euro 3*)
C Euro 3*)
A
A Euro 3
A Euro 3, teli
A Euro 3, teli

diesel
diesel
diesel
diesel
diesel
diesel
diesel
diesel
maakaasu
maakaasu
maakaasu
maakaasu

1993
1996
2000
1995
1999
2000
2002
2002
1998
2002
2002
2002

-
-
-
CRT hiukkassuod.
-
-
-
hapetuskat.
hapetuskat.
hapetuskat.
hapetuskat.
hapetuskat.

ECE, BR
ECE, BR, vakio
ECE, BR, R49
ECE, BR
ECE, BR
ECE, BR
ECE, BR
ECE, BR, vakio
ECE, BR, R49
ECE, BR
ECE, BR, R49
ECE, BR

*) Molemmissa tapauksissa kyseessä on sama autoyksilö, joka tuli ensimmäisen kerran mittauksiin ilman
katalysaattoria, jollaisena se on sertifioitu Euro 3 -luokkaan. Mittausten jälkeisessä huollossa autoon
asennettiin katalysaattori, koska sillä varustettuna auto saa korkeammat ympäristöpisteet. Katalysaattori-
asennuksen jälkeen auto kävi uudelleen mittauksissa.

Taulukosta 2 nähdään, että vuoden 2002 ohjelmassa mitattiin yhteensä 28 eri kombinaatiota.
Todellisten kokeiden lukumäärä oli kuitenkin huomattavasti suurempi, koska useimmissa
mittauksissa tehtiin vähintään yksi toistokoe. ECE 15 -kokeita ajettiin yhteensä noin 35
kappaletta, Braunschweig-kokeita 20.

Ryhmässä 1 katettiin kaksi valmistajaa, toiselta Euro 1 ja Euro 2 -tasoa olevat autot, toiselta
Euro 2 -auto. Ryhmässä 2 katettiin yhden valmistajan eri ikäiset maakaasuautot, Euro 2 -
dieselbussi CRT-suodattimella varustettuna sekä Euro 3 -dieselbussi hapetuskatalysaattorilla
varustettuna.

Suurin osa autoista lainattiin mittauksiin erityisesti ko. projektia varten. Koska myös muissa
projekteissa on tehty bussimittauksia, joukossa on mittaustuloksia sellaisista autoista, jotka on
hankittu muiden projektien mittauksiin, mutta joista autojen ollessa laboratoriossa on tehty
mittaukset myös RAKEBUS-menettelyn mukaisesti. Tällaisia autoja ovat esim. vuosimallin
1996 Euro 2 -dieselbussi (A) ja vuosimallin 2002 Euro 3 -dieselbussi (C) katalysaattorilla
varustettuna.

Mittauksissa oli kaksi telimallista vuoden 2002 maakaasuautoa. Ensimmäisestä autosta
mitattiin pakokaasupäästöt normaaliin tapaan. Toisella autolla harjoiteltiin
hiukkaskokojakaumamittauksia, ja tässä yhteydessä toiselle autoyksilölle tehtiin myös
normaali mittaussarja.

Projektin johtoryhmä toivoi lisäksi vertailun vuoksi mitattavaksi myös vuosimallia 2002
oleva kaksiakselinen maakaasuauto. Näin saatiin vertailutietoa vuosimallin 1998 ja 2002
välille, ja lisäksi vuosimallin 2002 osalta vertailutietoa kaksiakselista autosta ja teliautosta.
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3.3  Resurssien käyttö verrattuna suunnitelmaan

Vuodelle 2002 varatut sekä rahalliset (78 k€) että henkiklö- ja laiteresurssit riittivät
suunnitellun koeohjelman läpiviemiseen. Koko mittaussaraja suoritettiin pääsääntöisesti, työn
edetessä ilmenneitä hienosäätötarpeita lukuun ottamatta, tutkimussuunnitelman mukaisesti.
Projektin vuoden 2002 resurssit tulivat siis käytetyiksi suunnitellusti ja tehokkaasti.

3.4 Esiin tulleet ongelmat

Mitään erityisen suuria ongelmia ei työn edetessä ilmentynyt. Ainoa mainitsemisen arvoinen
seikka lienee, että ajoneuvoryhmän 3 (uusin maakaasutekniikka) autoja ei ollut mahdollista
saada mitattaviksi vielä vuoden 2002 aikana, joten nämä mittaukset siirtyivät vuoden 2003
puolelle.

4. TULOKSET

4.1 Yleistä

Mittaukset alkoivat pian uusien laitteiden käyttöönoton jälkeen. Koska laitteet ja menetelmät
olivat uusia, mittausten aikana opittiin uusia asioita ja menetelmät kehittyivät koko ajan.
Lisäksi CVS:n meluongelmien takia jouduttiin käyttämään optimaalista suurempaa
pakokaasun laimennusta, mikä heikentää mittaustarkkuutta. Tätä taustaa vasten tuloksia
pitäisi tarkkaan ottaen käsitellä alustavina tai suuntaa antavina. Toisaalta, yleisen
mittaustyöskentelyn ja laadunvarmistuksen osalta käytettiin vakiintuneita menettelytapoja.

Tulosten havaittiin kuitenkin olevan varsin loogisia ja eri päästösukupolvien raja-arvoihin
suhteutettuna odotetunlaisia. Nämä seikat taas puoltavat sitä näkemystä, että jo vuoden 2002
mittaussarjan tulokset ovat käyttökelpoisia ja antavat varsin luotettavan kuvan erityyppisten
autojen suorituskyvystä.

Kaikkiaan havaittiin, että erot päästötuloksissa eri autotyyppien välillä olivat keskimäärin
varsin merkittäviä. Tulosten toistettavuus osoittautui olevan melko hyvä, kuten seuraavien
kuvien esimerkeistä ilmenee.

Kuvissa 1 ja 2 on esitetty esimerkki dieselbussilla (Euro 3 -diesel vuosimallia 2002, ilman
katalysaattoria) ajettujen toistokokeiden tulokset. Prosentuaalinen keskihajonta on
suurimmillaan hiukkaspäästön (PM) kohdalla, 18 %. Typen oksidien (NOx) ja hiilidioksidin
(CO2) osalta toistettavuus on erittäin hyvä, keskihajonta on vain 2-3 %.
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Tulosten hajonta, ECE 15
merkki C, Euro 3 ilman kat
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Kuva 1. Esimerkki toistomittausten tuloksista (CO, THC, PM).
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Kuva 2. Esimerkki toistomittausten tuloksista (NOx, CO2).
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4.2 Dynaamisten ajosyklien tulokset

NOx-, PM- ja CO2- tulokset on esitetty kuvissa 3-5. Kuvissa ei ole esitetty ajoneuvojen
merkkiä, vaan valmistajat on  merkitty tunnuksin A, B tai C, kuten taulukossa 3. Jokaisessa
kuvassa on autoa kohti kaksi mittaustulosta, tulokset ECE 15 -syklistä ja Braunschweig-
syklistä. Yhden auton osalta Braunschweig-syklin hiukkasmittaustulos puuttuu. Kukin
yksittäinen tulos pohjautuu vähintään kahden mittauksen keskiarvoon.

Keskimäärin ECE 15 ja Braunschweig antavat yllättävän samanlaisia tuloksia. Tarkastelun
perustasoksi on tässä valittu ECE 15. Varsinaisten säänneltyjen päästöjen osalta tulokset
menevät ristiin, eli ei ole mahdollista yksiselitteisesti sanoa, kumpi sykli antaa korkeammat
päästöt. CO2- päästö on tässä suhteessa selvä poikkeus. Koska Braunschweig on
kiihdytyksiltään ja jarrutuksiltaan rajumpi, on myös polttoaineen kulutus ja täten CO2-päästö
tällä syklillä korkeampi kuin ECE 15 -syklillä. Ero on keskimäärin noin 10 %, ja kaikissa
mittauksissa Braunschweig antoi korkeamman arvon.

NOx-päästö riippuu hämmästyttävän vähän ajosyklistä. Keskimäärin ero kahden syklin välillä
on alle prosentin luokkaa. Autosta riippuen ero on –5...+27 %. Toisaalta on syytä muistaa,
että direktiivissä 1999/96/EC staattiselle ESC-kokeelle ja ETC-transienttikokeelle on annettu
sama NOx-päästön raja-arvo kaikissa päästöluokissa (Euro 3-5, EEV).

Hiukkasten osalta Braunschweig näyttäisi kaasuautoilla antavan keskimäärin alemmat
hiukkaspäästöt. Ero on keskimäärin noin 50 %. Tämä tulos ei kuitenkaan välttämättä ole
todellinen. ECE-koe ajettiin järjestäin ennen Braunschweig-koetta. Näin ollen ECE-tulokseen
on saattanut vaikuttaa tunnelista edeltävien dieselmittausten jäljiltä irtoavat hiukkaset.
Kaikkinensa on huomioitava, että hiukkaspäästön absoluuttitaso on kaasuautoilla hyvinkin
alhainen, ja vielä että laimennussuhde on ollut optimaalista suurempi. Jos taas tarkastellaan
pelkästään dieselautoja, syklit antavat keskimäärin likimain saman tuloksen. Dieselautojen
osalta ero on autosta riippuen –9...+20 %.

CO:n ja HC:n osalta hajonta on suurta. Keskimäärin Braunschweig-syklillä arvot ovat noin
10 % alemmat, mutta CO:n osalta autokohtaiset arvot vaihtelevat välillä -90...+39 % ja HC:n
osalta välillä -48...+98 %. Hajontaa esiintyy näissä komponenteissa sekä diesel- että
kaasuautoissa.

Typen oksidit (NOX)

NOX-päästö (kuva 3) on hiukkaspäästöjen ohella päästölaji, jonka osalta eri päästöluokkia
edustavat autot eroavat toisistaan. Euro 1 -tason dieselautolla NOx-päästö on noin 20 g/km,
Euro 2 -dieselautoilla noin 14 g/km ja Euro 3 -dieselautoilla noin 10 g/km. Hyppäys Euro
1:stä Euro 2:een on suurempi kuin mitä ero raja-arvossa (8 g/kWh vs. 7 g/kWh, -12,5 %)
antaisi olettaa. Tosin Euro 1 -luokkaa edusti vain yksi auto. Ero Euro 2 ja Euro 3 -tason
välillä vastaa täsmälleen eroa raja-arvoissa (7 g/kWh vs. 5 g/kWh, n. -30 %).
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NOx-EMISSIONS
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Kuva 3. NOx- päästö.

Vuosimallia 1998 olevan maakaasuauton NOx-päästö oli keskimäärin 16 g/km, eli hieman
keskimääräistä Euro 2 -tasoa korkeampi. Ko. sarjan autojen seossäätöä on rikastettu
ajettavuusongelmien lievittämiseksi, ja tämä on kasvattanut NOx-päästöä. Kyseiselle
automallille ilmoitettiin aikanaan ECE R49 testissä NOx-tulokseksi n. 2 g/kWh. Uusien
maakaasuautojen (yksi kaksiakselinen auto, kaksi teliautoa) NOx-päästö oli keskimäärin 9,5
g/km, eli vastaavaa tasoa kuin Euro 3 -dieselautoilla. Tämä onkin loogista, koska uudet
maakaasuauto on sertifioitu ETC- transienttisyklillä Euro 3-luokkaan.

Kuten edellä todettiin, syklin tyyppi vaikuttaa varsin vähän NOx tulokseen. Tämä pätee
erityisesti dieselautoihin, joiden osalta B Euro 2 -vuosimallia 1999 on ainoa poikkeus.
Vanhalla kaasuautolla raskas sykli lisää, uudemmilla autoilla vähentää NOx-päästöä.

Hiukkaset (PM)

Samoin kuin NOx-päästön osalta, eri tekniikat erottuvat toisistaan hiukkaspäästöissä (kuva 4).
Tosin erot eivät ole yhtä selviä kuin NOx:n kohdalla, lukuun ottamatta dieselin ja maakaasun
välistä eroa.
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Kuva 4. PM-päästö.

Euro 1 -auton hiukkaspäästö on noin 0,25 g/km. Euro 2 -autojen osalta, pois lukien CRT:llä
varustettu auto, arvo on noin 0,2 g/km. Raja-arvoissa ero on peräti –58 % (0,36 vs. 0,15
g/kWh).

Euro 3 -tason osalta  sekä vm. 2000 että vm. 2002 katalysaattorittomat dieselautot antavat
sama suuruusluokan tulokset. Katalysaattori vm. 2002 autossa laskee hiukkaspäästöä noin
neljänneksellä. Kolmen Euro 3 dieselversion keskiarvo on noin 0,15 g/km, eli noin 25 %
Euro 2 -tasoa alempi. Raja-arvojen perusteella eron pitäisi olla -33 % (0,15 vs. 0,10 g/kWh).

Vuosimallia 1995 edustavalla, CRT-suodattimella varustetulla autolla hiukkaspäästö oli noin
kaksinkertainen muihin Euro 2 -dieselautoihin verrattuna. Tämä voidaan selittää ainoastaan
sillä, että mitatun auton suodatin oli vaurioitunut. Suodatinosa oli todennäköisesti palanut
puhki, eikä näin ollen sitonut hiukkasia. CRT-suodattimeen kuuluu erittäin tehokas,
suodattimen etuosaan asennettu hapetuskatalysaattori. Tämä näkyy mm. CO-tuloksista.
Katalysaattorin päätehtävänä on muuttaa typpioksidia ((NO) typpidioksidiksi (NO2).
Typpidioksidi edesauttaa suodattimeen kerääntyneen hiilen palamista. Voimakas
hapetuskatalysaattori muodostaa kuitenkin sulfaatteja polttoaineen ja voiteluaineen rikistä, ja
näin lisää  hiukkasmassaa. Lisäksi on mahdollista, että vaurioituneesta suodattimesta irtoaa
keraamista materiaalia ja jo kertynyttä hiukkasmassaa ja tuhkaa. Jatkossa on selvitettävä eri
ikäisten CRT-suodattimien toiminta.
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Hiukkaspäästöjen osalta kaasuautot olivat iästä riippumatta omaa luokkaansa. Maakaasulla
hiukkasia syntyy voiteluaineesta, ei niinkään itse polttoaineesta. Kaasuautoissa, joissa
moottori toimii otto-periaatteella, hiukkaspäästö alenee kuormituksen kasvaessa. Tämä johtuu
siitä, että ottomoottori muodostaa hiukkasia lähinnä osakuormalla, jolloin imusarjassa
vallitsee alipaine. Tämä alipaine edesauttaa moottoriöljyn kulkeutumista palotilaan. Niinpä
Braunschweig-sykli antoi ECE 15 -sykliä alhaisemmat hiukkastulokset. Keskimääräinen
hiukkaspäästö ECE 15 -syklissä oli 0,02 ja Braunschweig-syklissä 0,01 g/km. Kuten
aikaisemmin todettiin, tämä saattaa myös johtua mittausjärjestyksestä. Samaten
mittausjärjestys voi vaikuttaa kaasuautojen keskinäiseen järjestykseen.

Hiilidioksidi (CO2)

Samaa polttoainetta käytettäessä hiilidioksidin tuotto korreloi ajoneuvon polttoaineen
kulutukseen. Kuvasta 5 näkyy selvästi, että dieselautoilla CO2-tuotto kasvaa mentäessä Euro
1 -tasosta Euro 2 -tasolle. Sekä Euro 1 että Euro 2 -moottoreissa käytetään mekaanisia
ruiskutuksen ohjausjärjestelmiä, jolloin varsinkin NOX-päästön alentaminen helposti lisää
polttoaineen kulutusta. Euro 3 -dieselmoottoreissa käytetään sähköistä ruiskutuksen säätöä,
mikä mahdollistaa sekä päästöjen että polttoaineen kulutuksen alentamisen.

Kuva 5. CO2-päästö.
Euro 1 -auton CO2-päästö oli keskimäärin 1295 g/km, mikä vastaa teoreettisesti polttoaineen
kulutusarvoa 50 l/100 km. Euro 2 ja Euro 3 -arvot olivat vastaavasti 1425 g/km  (55 l/100
km) ja  1215 g/km (47 l/100 km).
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Kaasumoottorin hyötysuhde on alhaisempi dieselmoottoreihin verrattuna. Erot polttoaineen
kemiallisessa koostumuksessa (maakaasussa enemmän vetyä, vähemmän hiiltä) riittävät
kuitenkin kompensoimaan huonomman hyötysuhteen siten, että kaasuauton CO2-päästö jää
dieseliä alhaisemmaksi. Elinkaaritarkastelussa on huomioitava polttoaineen valmistuksessa ja
jakelussa syntyvät CO2-päästöt, mutta tämän ei pitäisi muuttaa järjestystä.

Kaksiakselisten kaasuautojen keskimääräinen CO2-päästö oli 1160 g/km pakoputken päästä
mitattuna, kolmiakselisten 1290 g/km. Kaksiakselisten kaasuautojen CO2-päästö vastaa
polttoainemääränä noin 420 g metaania/km. Tämä arvo puolestaan vastaa noin 60 Nm3

metaania/100 km. Normaalikuutiossa metaania on likipitäen sama energiamäärä kuin
dieselpolttoainelitrassa.

Näin laskien kaasuautolle saadaan 10-30 % korkeampi energiankulutus kuin dieselautolle.
Käytännössä lisäkulutus on ollut tasolla 30-40 %. Tämä merkinnee sitä, että todellisessa
ajossa joutokäynnin osuus on suurempi kuin mittauksissa käytetyissä sykleissä.
Kaasumoottorin hyötysuhde-ero dieseliin verrattuna kasvaa kuormituksen laskiessa.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Taulukossa 3 on koottu yhteen taulukkomuodossa dynaamisten mittausten tulokset. Taulukon
arvot ovat keskimääräisiä arvoja eri ajoneuvoluokille, ja keskiarvotuloksia ECE 15 ja
Braunschweig-sykleille.

Typen oksidien ja hiukkasten osalta arvoja voidaan pitää kohtuullisen luotettavina. CO- ja
HC- arvojen osalta hajonta eri autojen välillä on niin suurta, että yleistystä on vaikea tehdä, ja
arvoja voidaan pitää vain suuntaa antavina. Selvästi viallista CRT-suodatinta ei ole
huomioitu.

Taulukossa on oletettu, että vuosimallia 1998 olevan maakaasuauton THC-tulos oli epä-
normaalin korkea viallisen katalysaattorin takia, ja tästä syystä taulukossa on käytetty mitattua
arvoa pienempää arvoa (4 g/km).

Alustadynamometrillä mitattaessa tulokset saadaan yksikössä g/km. Nämä arvot on lisäksi
muutettu moottoridynamometrillä tapahtuvien sertifiointimittausten tuloksia vastaavaan
muotoon (g/kWh moottorin kampiakselilla) olettamalla keskimääräiseksi tehdyksi työksi
ajosyklin aikana 1,6 kWh/km. Näin arvioiden päästään Euro 3 -dieselbusseilla varsin lähelle
virallisten sertifiointimittausten raja-arvoja, jotka ovat 5 g NOx/kWh (ESC tai ETC- koe) ja
0,10 g PM (ESC) tai 0,16 g PM (ETC).
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Taulukko 3. Yhteenveto dynaamisten mittausten tuloksista (likiarvot) sekä arvio
päästöistä muodossa g/kWh (dynaaminen kuormitus).

Euro 1
diesel

Euro 2
diesel

Euro 3
diesel

Laihaseos-
maakaasu
vm. 1998

Euro 3 laiha-
seosmaakaasu

vm. 2002
CO (g/km) 0,5 1 0,5 2 0.5
THC (g/km) 0.5 0,3 0,25 4 1
NOx (g/km) n. 20 n. 14 n. 10 n. 15 n. 10
PM (g/km) n. 0,25 n. 0,2 n. 0,15 n. 0,015 n. 0,015
CO (g/kWh)* n. 0,3 n. 0,6 n. 0,3 n. 1,3 n. 0,3
THC (g/kWh)* n. 0,3 n. 0,2 n. 0,15 n. 3 n. 0,6
NOx (g/kWh)* n. 12 n. 9 n. 6 n. 9 n. 6
PM (g/kWh)* n. 0,15 n. 0,12 n. 0,1 alle 0,01 alle 0,01

*) oletus: tehty työ moottorin kampiakselilla 1,6 kWh/km

6. JATKOSUUNNITELMAT

Projektin on suunniteltu jatkuvan vielä vuosina 2003 ja 2004. Vuoden 2002 mittaussarja oli
uusiin koelaitteisiin perehtymisineen eräänlainen alkupyrähdys mittauksille. Mittausmatriisia
suunnitellaan täydennettävän ainakin seuraavanlaisilla autoilla/mittauskohteilla:

• täydennykset Euro 1-, 2-  (lähinnä valmiste "C") ja 3-mallivalikoimiin
• täydennys siten, että mitataan rinnan useita saman mallisia autoyksilöitä
• mahdolliset uudet autotyypit
• uusinta tekniikkaa edustavat maakaasuautot
• selvitys eri ikäisten CRT-suodattimien toimivuudesta
• selvitys ikääntymisen vaikutuksesta valittujen autojen päästöarvoihin.

Syksyllä 2002 VTT sai IANGV:ltä bussimittaustilauksen. Johtoryhmä hyväksyi IANGV:n
osarahoittajaksi. IANGV rahoittaa uusimpien kaasuautojen mittauksia sekä mm. erikois-
hiukkasmittauksia.

Myös itse mittaustapahtumaan ja mittauksiin liittyy kehitystarpeita mm. seuraavin osin:

• ajovastusarvojen tarkempi määritys
• auton painon vaikutus päästöihin (eri ajoneuvopainojen simulointi)
• vakiokuormakokeiden mittausmenetelmien edelleen kehitys
• nopeus- ja kiihtyvyysriippuvaisten päästökertoimien tarkempi määrittely mm. uudentyyp-

pisten ajosyklien avulla
• NO/NO2 mittaus, CH4 mittaus
• hiukkasmassakeräyksen kehittäminen kaasuautoille erikoisanalyysejä varten.
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