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1. JOHDANTO

Kolmivuotinen projekti ”Nykyaikaisen ajoneuvomoottorin pakokaasun hiukkasmittaus.
Hiukkaskoko ja hiilen laatu” on jo päättynyt. Pääpaino oli kokeellisilla mittauskampanjoilla ja
tulosten käsittelyllä sekä analysoinnilla. Projektissa tutkittiin eri ajoneuvotekniikoiden
hiukkaspäästöjä. TTKK keskittyi tutkimaan hiukkasten lukumäärää ja rakennetta sekä eri
laimennustekniikoiden vaikutusta niihin. Projektin ensimmäisenä vuotena tutkittiin
dieselajoneuvopäästöjä laimennustunnelia ja ejektorilaimentimia käyttäen. Toisena ja
kolmantena vuotena tutkittiin kolmen eri tekniikan ottomoottoriajoneuvojen päästöjä. Tutkituissa
ajoneuvoissa oli käytössä perinteisen ruiskutustekniikan lisäksi suoraruiskutustekniikkaa (GDI).
Perinteisisen ruiskutustekniikan ajoneuvoja oli kaksi, joista toinen oli tavanomaista tekniikkaa
edustava (PFI, Port Fuel Injection) ja toinen laihaseosmoottori (FSI, Fuel Stratified Injection).
GDI ja PFI ajoneuvot mitattiin projektin toisena vuotena laimennustunnelia käyttäen.
Kolmantena vuotena mitattiin FSI ajoneuvon päästöjä tunnelista sekä jälleen dieselajoneuvon
päästöjä käyttäen uutta laimennus- ja näytteenottotekniikkaa. Laimentimina käytettiin silloin
aksiaalilaimenninta, ja näyte käsiteltiin sen jälkeen myös termodenuderissa, joka poistaa
hiukkasiin tiivistyneitä hiilivetyjä.

Projektin aikana laimennuksen vaikutus mitattuun hiukkasjakaumaan nousi ajateltua
kiinnostavammaksi ja tärkeämmäksi kysymykseksi. Tämä johtuu siitä, että jo ensimmäisen
vuoden koejakson aikana havaittiin, että laimennusolosuhteet vaikuttavat radikaalisti etenkin
mitattuun hiukkaslukumäärään. Tämä johtuu siitä, että tietyissä laimennusolosuhteissa saattaa
syntyä kokonaan uusi hiukkasmoodi, nukleaatiomoodi. Laimennusolosuhteiden lisäksi
nukleaatiomoodin syntyyn vaikuttavat mm. moottorin kuorma ja polttoaineen rikkipitoisuus.
Projektin edetessä heräsi kiinnostus myös laimennuksen vaikutuksesta palotapahtumassa
syntyneiden hiiliagglomeraattien rakenteeseen.

Tutkimushanketta koordinoi VTT Prosessit. TTKK:n lisäksi siihen osallistui Kuopion yliopisto,
Ilmatieteen laitos sekä Fortum Oil and Gas Oy.

2. TAVOITTEET

TTKK:n tavoitteet projektissa on listattu alla:

• Määrittää ajoneuvojen hiukkaspäästön lukumääräjakauma
• Määrittää hiilihiukkasten rakenne
•  Määrittää polttoaineen rikkipitoisuuden vaikutus hiukkaspäästöön
• Tutkia laimennuksen vaikutusta hiukkasten lukumäärään ja rakenteeseen
• Tutkia termodenuderin vaikutusta hiukkasiin
• Tutkia ELPI:n soveltuvuutta massamittauksiin.
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TTKK saavutti projektin tavoitteet lukuun ottamatta viimeksi mainittua kohtaa, sillä varsinainen
hiukkasten ominaisuuksien tutkiminen priorisoitiin tavoitteissa. Lisäksi projektin 1. vuoden
jälkeen laimennuksen vaikutus mitattuun jakaumaan osoittautui erittäin tärkeäksi tekijäksi.
Alkuperäisessä suunnitelmassa ei tätä ollut otettu huomioon.

3. TOTEUTUS

Projektin ensimmäisenä vuotena tutkittiin Dieselajoneuvopäästöjä laimennustunnelia ja
ejektorilaimentimia käyttäen. Tällöin käytössä oli kahta polttoainetta: matalarikkistä (DIKC, 23
ppm rikkiä) ja korkearikkisempää (EN590, 430 ppm). Toisena vuotena tutkittiin kahden eri
tekniikan (GDI ja PFI) ottomoottoriajoneuvojen päästöjä. Kolmantena vuotena mitattiin jälleen
dieselajoneuvon päästöjä käyttäen uutta laimennus- ja näytteenottotekniikkaa. Laimentimina
käytettiin silloin aksiaalilaimenninta ja näyte käsiteltiin sen jälkeen myös termodenuderissa, joka
poistaa hiukkasiin tiivistyneitä hiilivetyjä. Lisäksi mitattiin FSI ajoneuvon päästöjä. Alla on
taulukoitu eri vuosina mitatut ajoneuvotekniikat ja mittauksissa käytetyt laimennusmenetelmät ja
laimennussuhteet (ls) sekä näytteen käsittelymenetelmät.

Ajoneuvo CVS
(ls 4-7)

Ejektori
(ls 8x8)

Aksiaalilaim.
(ls 20/50)

Denuderi

1. vuosi:
Audi A4 1.6 TDI x x
2.vuosi:
Nissan Micra,
PFI

x x

Mitsubishi
Carisma, GDI

x x

3. vuosi:
Audi A4 1.6 TDI x x
Volkswagen
Lupo, FSI

x x

Taulukko 1. Hankkeen aikana mittauksissa käytetyt ajoneuvot ja eri laimennusmenetelmät.

Sekä laimennin ja laimennusilma olivat noin 20 oC:n lämpötilassa lukuun ottamatta
kaksivaiheista ejektorilaimennusta, jossa ensimmäinen laimennin ja laimennusilma olivat
lämmitetty noin 200 oC:seen ja toinen laimennin sekä laimennusilma olivat huoneen
lämpötilassa. Tämän järjestelyn on tarkoitus estää kaasufaasissa olevien aineiden siirtyminen
hiukkasfaasiin.

Kampanjoissa mitattiin sekä vakionopeustestejä että syklejä. Tässä artikkelissa keskitytään
vakionopeustuloksiin.
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4. TULOKSET

4.1 Dieselajoneuvon päästöt

Tässä esitellään dieselmittausten tuloksia. Pääpaino on hiukkasten morfologialla. Kaiken
kaikkiaan eri vakionopeuspisteitä oli 4. Kattava sarja eri laimennusmenetelmien vaikutuksesta
hiukkasten rakenteeseen mitattiin ajonopeuksille 55 km/h ja 80 km/h ja vähärikkiselle
polttoaineelle (DIKC).

4.1.1 Ajonopeuden ja laimennuksen vaikutus lukumäärään

Ensimmäisen vuoden mittauksissa keskityttiin ajonopeuden ja moottorin kuormituksen
vaikutukseen lukumääräjakaumiin. Tutkitut ajonopeudet olivat 55 km/h, 80 km/h ja 120 km/h.
Lisäksi tutkittiin kuorman vaikutusta nopeudella 80 km/h. Tällöin moottorin kuorma oli 50 %
maksimi vääntömomentin kuormasta. Alla on näkyvissä korkearikkisemmällä polttoaineella
mitatut lukumääräjakaumat. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on ejektorilaimennusta käyttäen
mitatut jakaumat. Hiilihiukkasten lukumäärä kasvaa nopeuden kasvaessa. Oikeanpuoleisessa
kuvassa on esitetty tunnelista mitattuja lukumääräjakaumia. Mittauksissa havaittiin selkeä
nukleaatiomoodi, kun ajonopeus oli 80 km/h ja moottori oli kuormitettu. Nukleaatiomoodin
hiukkaset muodostuvat laimennuksessa, kun moottori- ja laimennusolosuhteet ovat sille
suotuisia. Tunnelilaimennuksessa laimennussuhteet olivat hyvin alhaisia. Laimennussuhde oli
noin 7. Sekoittuminen laimennuksessa on lisäksi hidasta. Myös polttoaineen sisältämä rikki lisää
nukleaatiomoodin muodostumisen todennäköisyyttä, sillä moodin uskotaan muodostuvan vesi-
rikkihappo nukleaation kautta. Vastaavaa nukleaatiomoodia ei esiintynyt, kun mitattiin
vähärikkisen polttoaineen päästöjä.

SMPS, ejektorilaimennin
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Kuva 1. Ajonopeuden ja laimennuken vaikutus hiukkasten lukumäärään. Vasemmassa laidassa
on esitetty ejektorimittaukset ja oikeassa tunnelimittaukset. Tässä esitetyt tulokset on mitattu
korkeampirikkisellä polttoaineella.
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4.1.2 Laimennuksen vaikutus hiukkasten lukumääräjakaumaan ja morfologiaan

Laimennuksen vaikutus hiukkasen morfologiaan havaittiin, kun mitattuja ELPI ja SMPS
jakaumia käyttäen tehtiin ns. tiheyssovitus, joka on kehitetty TTKK:n Aerosolilaboratoriossa.
Menetelmä perustuu siihen, että nämä mittalaitteet mittaavat hiukkasen eri ominaisuuksiin
liittyvää ekvivalenttikokoa. ELPI luokittelee hiukkasen niiden aerodynaamisen koon mukaan ja
SMPS taas liikkuvuuskoon mukaan. Hiukkasen efektiivinen tiheys voidaan määrittää näiden
kahden hiukkaskoon avulla. Tiheyssovitusmenetelmän avulla saadaan selville hiukkasen
tiheyden muutos hiukkaskoon funktiona. Tästä tiheyden ja hiukkaskoon skaalautumisesta
saadaan edelleen selville hiukkasen rakennetta kuvaavan fraktaalidimension arvo.

Tässä esitetään tulokset ajonopeudelle 55 km/h, koska tässä tilanteessa laimennuksen vaikutus
näkyi selvimmin. Tilanteen 80 km/h tulokset ovat saman suuntaisia. Kuvan 2 vasemmassa
laidassa on esitetty eri laimennusmenetelmin mitatut normalisoidut lukumääräjakaumat. Kuvasta
nähdään, että tunnelimittauksissa jakauma on siirtynyt selkeästi kohti isompaa hiukkaskokoa.
Hiukkaset voivat kasvaa laimennustunnelissa joko koagulaation tai kondensaation kautta. Mikäli
hiukkaset kasvaisivat koagulaation vaikutuksesta, olisivat ne enemmän agglomeroituneita.
Tällöin niiden fraktaalidimension arvo olisi pienempi kuin muissa tapauksissa. Kuvan oikeassa
laidassa on esitetty sovituksen tuloksena saatu hiukkasen tiheys hiukkaskoon funktiona ja
kutakin käyrää vastaava fraktaalidimensio. Tuloksista nähdään, että tunnelimittauksissa
hiukkasen fraktaalidimensio on ~3, mikä tarkoittaa sitä, että hiukkaset ovat pallomaisia. Tämä
taas viittaa siihen, että hiukkaset olisivat kasvaneet tunnelissa ei pelkästään koagulaation kautta,
mutta myös kondensaation vaikutuksesta.

Kun katsotaan vasemmalla puolella esitettyjä lukumääräjakaumia, nähdään, että pakoputken
päästä tapahtuvien laimennusmenetelmien välillä ei ole havaittavissa selkää eroa. Kuitenkin
hiukkasen fraktaalidimensio muuttuu eri laimennusmenetelmiä käytettäessä. Suurin
fraktaalidimension arvo (l. pallomaisempia hiukkasia) saatiin aksiaalilaimennukselle, joka
tapahtuu huoneen lämpötilassa. Kun käytetään kaksivaiheista ejektorilaimennusta, on
fraktaalidimension arvo pienempi. Kaikkein pienin arvo fraktaalidimensiolle (eli löyhin
hiukkasen rakenne) saadaan silloin, kun aksiaalilaimennuksessa hiukkaseen tiivistyneet hiilivedyt
poistetaan termodenuderilla.
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Kuva 2. Laimennuksen vaikutus hiukkasten lukumääräjakaumaan, tiheyteen ja
fraktaalidimensioon. Kuvan tulokset ovat ajotilanteelle 55 km/h.

Kuva 3. valottaa sitä, mitä hiukkasille tapahtuu laimennuksen aikana ja termodenuderissa. Kun
laimennussuhde on alhainen ja laimennusilma ei ole kuumaa ja laimennus tapahtuu lisäksi
hitaasti, ovat olosuhteet otolliset kaasu-hiukkasmuuntumalle. Kuvan 3 vasemmassa yläkulmassa
on esitetty juuri tämä tapaus (CVS). Nyt hiukkasen päälle on tiivistynyt niin paljon haihtuvia
aineita (vettä ja hiilivetyjä), että hiukkasen agglomeroitunut rakenne on peittynyt niihin ja
hiukkasen fyysinen läpimitta kasvaa (l. liikkuvuus koko kasvaa, ks. kuvan 2 vasen laita). Kun
pakokaasu laimennetaan käyttäen aksiaalilaimenninta, siirtyy haihtuvia aineita hiukkasen
agglomeroituneen rakenteen onteloihin. Tällöin hiukkasen fyysinen läpimitta ei kasva (l.
liikkuvuuskoko ei kasva). Kun aksiaalilaimennuksen läpikäynyt hiukkanen pistetään
termodenuderiin, haihtuu suuri osa hiukkasen onteloihin tiivistyneestä materiaalista, ja hiukkasen
agglomeroitunut rakenne tulee paremmin näkyviin (kuvan 3 oikea ylälaita). Tällöin hiukkasen
fraktaalidimensio kasvaa. Tämä ilmiö näkyy myös, kun katsotaan ELPI:lla ja SMPS:lla mitattuja
lukumääräjakaumia (kuva 3 oikea alalaita). SMPS:n mittaama liikkuvuuskoko on yhteydessä
hiukkasen fyysiseen läpimittaan, joten termodenuderi ei vaikuta SMPS:lla mitatun jakauman
paikkaan. Kuvassa näkyvät pitoisuuserot johtuvat termodenuderissa tapahtuvista
hiukkashäviöistä. ELPI:n mittaama aerodynaaminen koko taas on yhteydessä hiukkasen massaan.
Kuvasta 3. nähdään, että hiukkasten aerodynaaminen koko pienenee termodenuderissa. Tämä
tarkoittaa siis sitä, että hiukkanen menettää massaa termodenuderissa, kuten kuvassa 3 on
hahmoteltukin.



59

 SMPS

0

2E+13

4E+13

6E+13

8E+13

1E+14

1.2E+14

0.01 0.1 1
db (µm)

d
N

/d
lo

g
D

p
 (

#/
km

)

Denuder
No denuder

ELPI

0

2E+13

4E+13

6E+13

8E+13

1E+14

1.2E+14

0.01 0.1 1
da (µm)

d
N

/d
lo

g
D

p
 (

#/
km

)

Denuder
No denuder

CVS HPL- laimennin

Denuderi

SMPS ELPI

Kuva 3. Hahmotelma siitä, mitä hiukkaselle tapahtuu laimennuksessa sekä
termodenuderikäsittelyssä.

4.1.3 Polttoaineen ja moottoritehon vaikutus hiukkasen morfologiaan

Polttoaineen rikkipitoisuuden ja moottorin vääntömomentin vaikutusta hiukkasen morfologiaan
tutkittiin myös. Tällöin pakokaasu laimennettiin kaksivaiheista ejektorilaimennusta käyttäen.
Kuvassa 4 on esitetty hiukkasten fraktaalidimensio moottorin vääntömomentin funktiona sekä
matalarikkiselle (mustat neliöt) että korkearikkiselle (valkoiset neliöt) polttoaineelle.
Korkearikkisellä polttoaineella mitattujen hiukkasen fraktaalidimensio on hieman suurempi kuin
matalarikkisellä. Tämä tarkoittaa sitä, että hiukkasen rakenne on hieman tiiviimpi. Rikki lisää
hiukkasen hygroskooppisuutta. Mitä hygroskooppisempi hiukkanen, sitä helpommin se imee
itseensä vettä. Veden adsorptio hiukkaseen aiheuttaa hiukkasen rakenteen osittaisen
romahtamisen, mikä selittää fraktaalidimension arvon kasvun.

Kuvasta 4. nähdään myös kuorman vaikutus hiukkasten fraktaalidimension arvoon. Kuorman
kasvaessa fraktaalidimensio pienenee (eli hiukkasen rakenne löystyy). Tämä saattaa johtua siitä,
että kuorman kasvaessa paine palotilassa kasvaa. Paineen kasvu pienentää kaasun ja hiukkasen
vapaamatkaa, joka edelleen vaikuttaa hiukkasen agglomeraatiomekanismiin. Mitä pienempi on
kaasun vapaamatka sitä merkittävämpi on diffuusiorajoitteinen koagulaatio.
Diffuusiorajoitteisella koagulaatiolla kasvavien hiukkasten fraktaalidimensio on pienempi kuin
ballistisella koagulaatiolla kasvavien hiukkasten fraktaalidimensio. Tämä ei kuitenkaan selitä
sitä, miksi pienimmän vääntömomentin pisteen (l. 55km/h pisteen) kohdalla fraktaalidimensiossa
on ”notkahdus”. Kuorman vaikutusta hiukkasen rakenteeseen pitääkin vielä jatkossa tutkia lisää.
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Kuva 4. Polttoaineen rikkipitoisuuden ja moottorin vääntömomentin vaikutus hiukkasten
fraktaalidimensioon.

4.2 Ottomoottoriajoneuvojen päästöt

Hankkeessa mitattiin kolmen eri ottomoottoritekniikkaa edustavan ajoneuvon hiukkaspäästöt.
Ajoneuvot olivat PFI, GDI ja FSI tekniikkaa. Hankkeessa mitattiin syklejä ja vakionopeustestejä
pääasiassa laimennustunnelista. Tässä esitetään vain vakionopeustuloksia.

4.2.1. Ajoneuvotekniikan ja ajonopeuden vaikutus lukumääräjakaumaan

Ajoneuvotekniikan vaikutus ottomoottoriajoneuvojen hiukkaspäästöihin on merkittävä. GDI
ajoneuvo emittoi eniten hiukkasia. Hiukkaset eivät hävinneet termodenuderissa, mikä osoittaa
sen, että ne ovat hiilihiukkasia. Päästöt olivat lähes dieselmoottorin päästöjen tasoa. Kuvaan 5 on
piirretty kunkin ajoneuvotekniikan hiukkaspäästöt ajonopeuden ollessa 50 km/h. Kuvaan on
myös piirretty harmaalla katkoviivalla dieselajoneuvon päästöt ajotilanteessa 55 km/h. FSI
ajoneuvon päästöt riippuivat voimakkaasti siitä, kävikö moottori λ>1 moodissa vai λ=1
moodissa. Jos moottori käy yli-ilmalla, on palaminen diffuusiorajoitteista ja hiukkaset ovat
hiilihiukkasia, joidenka lukumäärä on samaa tasoa kuin GDI ajoneuvon emittoimien hiukkasten
lukumäärä. Jos moottori on λ=1 moodissa, on hiukkasten lukumäärä huomattavasti alhaisempi.
Hiukkasista myös merkittävä osa katoaa tällöin termodenuderissa, mikä tarkoittaa, että ne
koostuvat pääasiassa haihtuvista yhdisteistä. Ylivoimaisesti alhaisimmat hiukkaspäästöt olivat
PFI ajoneuvolla. Myös näistä hiukkasista suurin osa katosi termodenuderissa.

Ottomoottoriajoneuvoilla ei ollut havaittavissa selkeää ajonopeuden ja hiukkaspitoisuuden
välistä korrelaatiota, kuten dieselajoneuvon hiukkaspäästöillä oli.
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Kuva 5. Eri moottoritekniikoiden emittoimat hiukkaspäästöt ajotilanteessa 50 km/h.

4.2.2 Laimennuksen vaikutus hiukkasiin

Laimennuksen vaikutusta hiukkasiin tutkittiin vain GDI ajoneuvon tapauksessa. Kuvassa 6 on
esitetty tunneli- ja ejektorilaimennuksella mitattuja lukumääräjakaumia, kun ajonopeus oli 50
km/h (vasemmalla) ja 120 km/h (oikealla). Kun ajonopeus oli 50 km/h, näkyy huikkaskoon lievä
kasvaminen tunnelissa, etenkin alhaisemmalla laimennussuhteella. Ejektorimittauksista nähdään,
että kaiken kaikkiaan ajotilanne ei ollut kovin toistettava. Ajotilanteessa 120 km/h laimennuksen
vaikutus näkyy selkeämmin. Kuvassa esitetyt tunnelimittauksen on mitattu eri päivinä. Kun
tunnelin laimennussuhde oli 9.7, näkyy jakaumassa nukleaatiomoodi, jota ejektorimittauksissa ei
näy. Toisena päivänä oli laimennussuhde korkeampi (noin 13) ja laimennusilma oli kosteaa.
Tällöin hiukkasten lukumäärä on huomattavan iso ja myös jakauman muoto poikkeaa muista
tilanteista. Todennäköisesti suuri osa mitatuista hiukkasista oli vesipisaroita. Tämä osoittaa sen,
että laimennussuhteen lisäksi laimennusilman kosteudella on suuri merkitys.
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Kuva 6. Laimennusolosuhteiden vaikutus GDI ajoneuvon lukumääräjakaumaan ajonopuksilla 50
km/h ja 120 km/h.
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5. YHTEENVETO

TTKK:n tavoitteet projektissa täyttyivät. Dieselajoneuvokokeissa selvisi, että laimennus
vaikuttaa sekä hiukkasten lukumäärään että rakenteeseen. Tietyissä laimennus- ja ajo-
olosuhteissa muodostuu kokonaan uusi hiukkasmoodi: nukleaatiomoodi. Kokeiden tulokset
osoittavat, että laimennusolosuhteista riippuva haihtuvien aineiden tiivistyminen hiukkasiin
vaikuttaa hiukkasen rakenteeseen. Tutkimuksissa havaittiin myös, että polttoaineen
rikkipitoisuus vaikuttaa hiukkasten rakenteeseen: runsasrikkisen polttoaineen tuottamat
hiukkaset ovat tiiviimpiä kuin matalarikkisen polttoaineen tuottamat hiukkaset. Lisäksi
havaittiin, että käytetty moottoriteho vaikuttaa myös hiukkasten rakenteeseen siten, että
suuremmalla kuormalla tuotetut hiukkaset ovat rakenteeltaan löyhempiä (l. pienempi
fraktaalidimensio). Mittauksissa havaittiin myös, että hiukkasten lukumäärä kasvaa ajoneuvon
nopeuden kasvaessa.

Ottomoottorikokeiden tulokset osoittavat, että ajoneuvon emittoimien hiukkasten lukumäärä sekä
ominaisuudet riippuvat voimakkaasti moottoritekniikasta. Matalimmat lukumääräpäästöt olivat
PFI ajoneuvolla, jonka hiukkaset koostuvat suurelta osalta haihtuvista yhdisteistä. FSI ajoenuvon
päästöt riippuivat siitä, kävikö moottori yli-ilmalla vai ei. Jos moottori kävi yli-ilmalla, tuotti se
hiilimäisiä hiukkasia, joiden lukumäärä on huomattavasti suurempi kuin PFI ajoneuvolla. Jos
moottorin lambda-arvo oli 1, oli hiukkasten pitoisuus huomattavasti pienempi ja hiukkaset olivat
pääasiassa haihtuvasta materiaalista koostuvia. GDI ajoneuvon hiukkaset olivat hiilimäisiä, kuten
dieselhiukkasetkin. Myös lukumäärätasot olivat lähes tutkitun dieselajoneuvon päästöjen
luokkaa.


