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1. JOHDANTO

Polttomoottorin tuottamat pakokaasuhiukkaset koostuvat pääasiassa epäorgaanisesta hiilestä
(noesta) ja erilaisista orgaanisista hiiliyhdisteistä, minkä lisäksi ne sisältävät epäorgaanisia
ioneja sekä pieniä määriä erilaisia metalliyhdisteitä. Pakokaasuhiukkasten rakenteen oletetaan
olevan periaatekuvan 1 mukainen. Pakokaasuhiukkasella on epäorgaanisesta hiilestä (’elemental
carbon’, ’EC’, tai ’black carbon’, ’BC’) koostuva kiinteä ydin, jolla on tyypillisesti 20 – 50
nm:n kokoisista primäärihiukkasista, ns. sferuleista, koostuva agglomeraattirakenne. Kiinteää
ydintä ympäröi haihtuva, pääosin orgaanisesta hiilestä (’organic carbon’, ’OC’) koostuva
kerros, joka on syntynyt pakokaasun kaasumaisten yhdisteiden adsorboituessa tai
kondensoituessa (saturaatiosuhteesta riippuen) ytimen ympärille pakokaasun jäähtyessä. Jos
kaasufaasissa olevat yhdisteet ovat riittävän ylikylläisessä tilassa, ne saattavat muodostaa
homogeenisen nukleaation avulla hiukkasia, joilla ei ole lainkaan kiinteää ydintä. Orgaanisen
hiilen ohella ydintä ympäröivä kerros voi sisältää merkittävän määrän epäorgaanisia ioneja,
kuten esimerkiksi poltto- tai voiteluaineen sisältämästä rikistä muodostunutta sulfaattia.

Pakokaasuhiukkasista analysoitujen yhdisteiden höyrynpaineen perusteella orgaanisen fraktion
otaksutaan olevan ympäristön lämpötilassa pääasiallisesti nestemäisessä olomuodossa.
Pakokaasupartikkeli ja sitä ympäröivä kaasufaasi ovat keskenään vuorovaikutuksessa faasirajan
yli tapahtuvan aineensiirron (ts. kondensaation ja höyrystymisen) välityksellä, mistä johtuen
esimerkiksi pakokaasujen laimentamisen aiheuttamat muutokset kaasufaasin konsentraatiossa,
lämpötilassa ja paineessa saattavat vaikuttaa voimakkaasti hiukkasen kokoon ja kemiallisen
koostumuksen massasuhteisiin.

Kaasufaasissa
olevia hiilivety-
yhdisteitä

Kondensoituneita
nestemäisiä
hiilivetypartikkeleita

Kiinteitä hiilihiukkasia
(0.01 - 0.08 µm)

Adsorboitunutta
hiilivetyä

Sulfaattihiukkasia
(SO4)

Kiinteitä hiilihiukkasia 
ja metalleja

Orgaanisia yhdisteitä 
ja epäorgaanisia ioneja

         a) b)

Kuva 1. Dieselmoottorin (a) (Johnson ym., 1994 mukaan) sekä bensiinimoottorin
 (b) (Burtscher ym., 1998 mukaan) tuottaman pakokaasuhiukkasen rakenne.

2. TAVOITTEET

Projektin tavoitteena oli tutkia polttoaineen sekä kuormitusparametrien vaikutusta nykyaikaisen
diesel- ja bensiinikäyttöisen henkilöajoneuvomoottorin tuottamien pakokaasuhiukkasten
massaemissioihin, kokoon, rakenteeseen ja hiilikoostumukseen (orgaaninen ja epäorgaaninen
hiili). Pakokaasuhiukkasten rakennetta tutkittiin elektronimikroskoopilla sekä
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haihtuvuusanalyysin avulla ja hiilikoostumusta termisoptisella menetelmällä. Tavoitteena oli
lisäksi vertailla kahdella eri periaatteella toimivan hiukkaskokoanalysaattorin (sähköinen
liikkuvuusanalysaattori ja impaktori) mittaustuloksia sekä pakokaasujen laimennustavan
(laimennustunneli, huokoisen putken laimennin) ja laimennussuhteen vaikutusta
hiukkasmittausten tuloksiin.

3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1 Menetelmät

3.1.1 Pakokaasuhiukkasten näytteenotto gravimetrista ja hiilianalyysejä varten

Tutkimuksessa käytetyt mittausjärjestelyt on esitetty kuvassa 2. Hiukkaspäästöjen gravimetrista
määritystä sekä hiilianalyysejä varten kerättiin näytteet laimennetuista pakokaasuista
kvartsikuitu- sekä teflonsuodattimille. Koska kvartsikuitu adsorboi kaasufaasista orgaanisia
yhdisteitä, käytettiin hiukkasfaasin orgaanisten yhdisteiden määritysvirheen (ns. positiivisen
artefaktan) kompensoimiseksi näytteenotossa järjestelyä, jossa näyteaerosolivirta jaettiin
kahteen rinnakkaiseen linjaan. Toisessa linjassa käytettiin kahta peräkkäistä
kvartsikuitusuodatinta ja toisessa kaasuja adsorboimatonta teflonsuodatinta etusuodattimena
sekä kvartsisuodatinta takasuodattimena (backup), jolloin kvartsikuituisesta etusuodattimesta
määritetylle orgaaniselle hiilelle voitiin tehdä korjaus vähentämällä siitä teflonsuodattimen
jäljessä olevalle kvartsikuitusuodattimelle adsorboituneiden yhdisteiden massa.

3.1.2 Hiukkasten kokojakaumamittaukset ja haihtuvuusanalyysi

Pakokaasuhiukkasten kokojakaumamittaukset tehtiin kahdella SMPS-laitteistolla (Scanning
Mobility Particle Sizer). Mittausalueella 14 – 780 nm käytetty SMPS koostui hiukkasten
sähköiseen liikkuvuuteen perustuvasta hiukkaskokoluokittelijasta (DMA, differential mobility
analyzer) TSI Classifier 3071 sekä hiukkaslaskurista (CPC, Condensation Particle Counter) TSI
CPC 3022. Mittausalueella 3 – 95 nm käytetty ns. Nano-SMPS koostui ’Nano-DMA:lla’ (TSI
DMA 3085) varustetusta hiukkaskokoluokittelijasta TSI Controller Platform 3080 sekä
hiukkaslaskurista TSI UCPC 3025. Ennen mittauksia kummankin DMA:n sekä
hiukkaslaskureiden virtaukset kalibroitiin kuplavirtausmittarilla (Mini-Buck Calibrator).
Liikkuvuuskoon lisäksi mitattiin hiukkasten aerodynaamista kokojakaumaa sähköisellä
alipaineimpaktorilla Dekati ELPI 30 LPM.

Pakokaasuhiukkasten rakenteen analysoimiseksi niiden haihtuvuutta tutkittiin mittausjärjestelyllä,
joka koostui kummastakin SMPS:stä sekä niiden eteen liitetystä haihduttimesta (thermal desorber).
Haihdutuksessa käytettiin 75, 150, 250 ja 350 °C:n lämpötiloja.

3.1.3 Fotoionisaatiovaste

DMA:lla kokofraktioidun dieselaerosolin sekä kokofraktioimattoman
bensiinipakokaasuhiukkasten fotoionisaatiovastetta tutkittiin fotoionisaatioanalysaattorilla.
Fotoionisaatioanalysaattorin (PAS, Photoelectric Aerosol Sensor, EcoChem PAS 2000) toiminta
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perustuu hiukkasten säteilyttämiseen UV-valolla, jolloin hiukkasten pinnasta irtoaa elektroneja.
Elektronien irtoaminen riippuu partikkelin uloimman molekyylikerroksen ominaisuuksista.
Ionisoitumisen seurauksena muodostuneiden positiivisesti varattujen hiukkasten aiheuttama
virta mitataan elektrometrillä, ja saatu vaste on laitteen valmistajan mukaan verrannollinen
hiukkasten uloimmaisen molekyylikerroksen PAH-pitoisuuteen.

3.1.4 Hiukkaskeräys mikroskooppianalyysiin

Dieselhiukkasia kerättiin sähköisellä keräimellä läpäisy- (TEM) ja
pyyhkäisyelektronimikroskooppianalyysiä (SEM) varten. Näytteenotossa käytettiin 2 kV:n
negatiivista keräysjännitettä ja keräysaikana 20 - 120 s näytevirralla 5 l/min.

PARTICLE SAMPLER
FOR GRAVIMETRIC AND
CARBON ANALYSIS

DILUTION TUNNEL

THERMAL DESORBER

BYPASS LINE

20… 350 °C

DMA CPC

Nano-DMA UCPC

AEROSOL  SAMPLER
FOR SEM/TEM GRIDS

PAS

HV

PUMP ELPI
30 lpm

PUMP

1 µm 
IMPACTOR

Kuva 2. Mittausjärjestelyt.

3.2 Projektin eteneminen

Ensimmäisenä projektivuotena tutkittiin polttoaine- ja ajoparametrien vaikutusta
suoraruiskutusdieselmoottorilla varustetun henkilöauton (Audi A4) pakokaasuhiukkasten
massaemissioihin, kokoon ja hiilikoostumukseen. Ensimmäisen vuoden mittauksissa kokeet
ajettiin vakionopeudella ja pakokaasu laimennettiin mittauksia varten laimennustunnelissa.
Pakokaasuhiukkasten näytteenkeräyksen yhteydessä kehitettiin menetelmää pakokaasun
kaasumaisten orgaanisten yhdisteiden suodatinmateriaaliin tapahtuvan adsorption aiheuttaman
virheen (ns. positiivisen artefaktan) korjaamiseksi. Dieselpakokaasuhiukkasten orgaaninen ja
epäorgaaninen hiilifraktio määritettiin käyttäen Kuopion yliopistossa rakennettua termisoptista
hiilianalysaattoria.

Dieselhiukkasten kokojakaumat mitattiin hiukkasten sähköiseen liikkuvuuteen perustuvalla
analysaattorilla (SMPS) kokoalueella 14 – 780 nm. Kokojakaumamittausten yhteydessä
tutkittiin myös hiukkasten haihtuvan materiaalin tilavuusosuutta haihdutuslämpötilan funktiona
(T = 20 – 350 °C) SMPS:llä sekä sen eteen liitetyllä annulaarisella termodenuderilla. Lisäksi



81

mitattiin kokofraktioitujen dieselhiukkasten fotoionisaatiovastetta sekä tutkittiin hiukkasten
agglomeraattirakennetta läpäisyelektronimikroskooppia (TEM) apuna käyttäen.

Toisen projektivuoden tavoitteena oli karakterisoida polttoaineen suihkutuksella (Nissan Micra)
sekä suoraruiskutuksella (Mitsubishi Carisma GDI) varustettujen bensiinimoottoristen
henkilöautojen pakokaasuhiukkasia. Mittauksia tehtiin sekä vakionopeuskokeista että ECE-
syklistä ja pakokaasu laimennettiin mittauksia ja näytteenottoa varten laimennustunnelissa.
Pakokaasuhiukkasten orgaaninen ja epäorgaaninen hiilifraktio määritettiin termisoptisella
hiilianalyysimenetelmällä.

Bensiinipakokaasuhiukkasten kokoa mitattiin SMPS:n lisäksi ns. Nano-SMPS:llä, jonka
mittausalue (3 – 90 nm ) mahdollisti erityisesti kaasufaasista nukeloitumalla muodostuneiden,
alle 10 nm:n nanohiukkasten tutkimuksen. Samalla myös analysoitiin erityisesti ns.
nanomoodiin kuuluvien hiukkasten haihtuvuutta käyttäen SMPS:ien eteen liitettyä
termodenuderia. Hiukkasten liikkuvuuskoon lisäksi mitattiin hiukkasten aerodynaamista
kokojakaumaa sähköisellä alipaineimpaktorilla ELPI 30 lpm. Hiukkasten kokonaisluku-
määräpitoisuutta monitoroitiin ECE-syklimittauksissa sekä hiukkaslaskureilla (CPC ja UCPC)
että ELPI:llä, minkä lisäksi pakokaasuhiukkasten fotoionisaatiovastetta mitattiin
fotoionisaatioanalysaattorilla.

Kolmantena projektivuotena tutkittiin huokoisen putken laimentimella tehdyissä mittauksissa
laimennussuhteiden vaikutusta dieselpakokaasusta (Audi A4) määritettyyn hiukkasten kokoon ja
lukumääräpäästöihin sekä orgaaniseen ja epäorgaaniseen hiilifraktioon. Lisäksi tutkittiin Dekati
Oy:n valmistaman, tilavuusvirraltaan suurikapasiteettisen termodenuderin (haihdutuksen)
vaikutusta dieselhiukkasten liikkuvuus- ja aerodynaamiseen kokoon.

Kolmannen projektivuoden lisätavoitteena oli tutkia ajonopeuden ja moottorin toimintamoodien
(λ = 1 ja laihaseos) vaikutusta polttoaineen suoraruiskutuksella ja varastoivalla katalysaattorilla
varustetun VW Lupon pakokaasuhiukkasten kokoon ja hiilikoostumukseen.
Laimennustunnelissa laimennetuista pakokaasuista mitattiin hiukkaskokojakaumat edellisen
projektivuoden tavoin ELPI 30 LPM:llä, SMPS:llä ja Nano-SMPS:llä sekä tutkittiin hiukkasten
haihtuvuutta SMPS:illä sekä niiden eteen liitetyllä termodenuderilaitteistolla. Lisäksi
hiukkasista tehtiin hiilianalyysit termisoptisella menetelmällä

3.3 Tutkimuksessa esiintyneet ongelmat

Tutkimuksessa ongelmia aiheutti polttoaineen suihkutuksella varustetun auton (Nissan Micra)
sekä uudempaa polttoaineen suoraruiskutustekniikkaa edustavan auton (VW Lupo) erittäin
alhaiset hiukkaspäätöt, minkä vuoksi pitkiä keräysaikoja käyttämälläkin oli vaikeuksia saada
kerätyksi riittävän suuria hiukkasmassoja analyysejä varten. Lisäksi laimennetun pakokaasun
hiukkapitoisuudet olivat lähellä laimennusilman taustahiukkaspitoisuutta, mikä heikensi
kokojakaumamittausten luotettavuutta. Hiukkasten kokojakaumamittauksissa ongelmia aiheutti
myös varastoivalla katalysaattorilla varustetun VW Lupon moottorin toiminnan nopea vaihtelu
λ = 1 ja laihaseosmoodin välillä, jolloin skannaavalla hiukkaskokoanalysaattorilla (SMPS) ei
voitu mitata analysaattorin mahdollistamaa täyttä hiukkaskokoaluetta.
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4. TULOKSIA

4.1 Pakokaasuhiukkasten koko

4.1.1 Bensiinipakokaasuhiukkasten koko ja hiukkaskokoanalysaattoreiden vertailu

Esimerkki moottorityypin sekä kuormitusparametrien vaikutuksesta
bensiinipakokaasuhiukkasten lukumääräjakaumiin on esitetty kuvissa 3 ja 4. Kuvissa on samalla
vertailu sähköisen liikkuvuusanalysaattorin (SMPS) sekä näytetilavuusvirraltaan kahden
erilaisen sähköisen impaktorin (ELPI 10 lpm ja 30 lpm) antamia vasteita. Eri
hiukkasanalysaattoreilla määritetyt lukumääräjakaumat on mitattu laimennustunnelista samalla
ajanhetkellä ja ovat siten keskenään vertailukelpoiset. Suoraruiskutusbensiinimoottorilla
(Mitsubishi Carisma GDI) pakokaasuhiukkasten kokojakauma oli unimodaalinen,
lukumäärämediaanin ollessa 50 km/h:n nopeudella 50 nm ja 120 km/h:n nopeudella sitä 20 nm
suurempi. Mittausten perusteella hiukkasten lukumääräpäästöt vähenivät kuudenteen osaan
nostettaessa ajonopeutta 50 km/h:sta 120 km/h:iin.

Polttoaineen suihkutuksella varustetun Nissan Micran pakokaasuhiukkasten lukumääräjakauma
oli bimodaalinen. Sekä 50 km/h:n että 120 km/h:n nopeudella SMPS:llä mitattuja jakaumia
hallitsi 80 – 400 nm:n kokoalueella oleva moodi, jonka huippu sijaitsi noin 180 nm:n kohdalla.
Haihtuvuusanalyysiä käsittelevässä kuvassa 8 (kappale 4.2.2), jossa on esitetty Nissan Micrasta
mitattujen pakokaasuhiukkasten kokojakaumat 3 nm:iin saakka, esiintyy 120 km/h:n nopeudella
tehdyissä mittauksissa lisäksi alle 6 nm:n kokoalueella voimakas nukleaatiomoodi, jossa
hiukkasemissio on kaksi kertaluokkaa korkeampi kuin 180 nm:n moodissa.
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Kuva 3. SMPS:llä sekä 10 ja 30 lpm ELPI:llä ajonopeuksilla 50 ja 120 km/h
Mitsubishi Carisma GDI:stä mitatut pakokaasuhiukkasten lukumääräjakaumat.
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Kuva 4. SMPS:llä sekä 10 ja 30 lpm ELPI:llä ajonopeuksilla 50 ja 120 km/h
Nissan Micrasta mitatut pakokaasuhiukkasten lukumääräjakaumat.

Mitsubishi Carisma GDI:stä 50 km/h nopeudella tehdyissä mittauksissa SMPS:llä ja
molemmilla ELPI:eillä mitatut hiukkasten lukumääräjakaumat vastasivat hyvin toisiaan. Niin
ikään 120 km/h nopeudella mitatuissa jakaumissa huipun paikat vastasivat toisiaan, mutta
ELPI:eillä tehdyissä mittauksissa hiukkaspitoisuudet olivat jakauman huipun kohdalla 30 - 50 %
korkeammat kuin SMPS:llä mitatuissa jakaumissa. Sen sijaan Nissan Micralla, jonka
pakokaasuhiukkasten oletetaan ainakin tietyissä kuormitusolosuhteissa koostuvan pääosin
haihtuvasta aineesta, tehdyissä mittauksissa SMPS:llä ja ELPI:llä saadut hiukkaskokojakaumat
poikkesivat huomattavasti toisistaan. Myös 10 lpm:n ELPI:llä näkyi selkeästi moodi noin 200
nm:n kohdalla, vaikka se olikin huomattavasti SMPS:llä mitattua pienempi. Sitä vastoin 30 lpm
ELPI:n vaste 200 nm:n moodille oli 10 lpm ELPI:llä mitattua selvästi heikompi. Alle 80 nm:n
kokoluokassa molemmat ELPI:t mittasivat korkeampia hiukkaspitoisuuksia kuin SMPS, ja erot
olivat huomattavan suuret varsinkin 120 km/h:n nopeudella tehdyssä kokeessa.

4.1.2 Mittaukset NEDC-syklistä

Esimerkkinä NEDC-syklissä mitatuista hiukkasten lukumääräjakaumista on kuvassa 5 esitetty
VW Luposta ELPI:llä määritetyt hiukkaspäästöt. ELPI:llä mitatut lukumääräkokojakaumat ajan
funktiona on esitetty 3D-pintana ja ajonopeus xz-tasossa. 3D-jakaumakuvassa huomiota
kiinnittää ensimmäisten 300 – 500 sekunnin aikana jakauman huipun asettuminen ELPI:n
toiseksi alimmalle kanavalle, eli noin 80 nm:n kohdalle, kun hiukkasten koko sen jälkeen
ilmeisesti moottorin lämpenemisen seurauksena pienenee ja jakauman huipun koko alittaa
ELPI:n mittausalueen. Verrattaessa syklissä mitattuja hiukkasemissioiden vaihteluita suhteessa
ajonopeuteen voidaan havaita, etteivät ne laihaseosmoottorissa noudata samanlaista riippuvuutta
ajonopeudesta kuten perinteisellä polttoaineen suihkutuksella varustetulla moottorilla. Tämä on
nähtävissä maantieosuudella esimerkiksi 900 ja 1000 s välillä ajonopeuden muuttuessa 70
km/h:stä 50 km/h:iin, jolloin esiintyi voimakasta hiukkasmuodostusta moottorin siirryttyä
laihaseosmoodiin.
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Kuva 5 . ELPI:llä NEDC -syklissä VW Luposta määritetyt hiukkaskokojakaumat.

4.2 Pakokaasuhiukkasten rakenne ja haihtuvuusominaisuudet

4.2.1 TEM-mikroskooppianalyysit

Dieselhiukkasista 60 000- ja 400 000-kertaisilla suurennuksilla otetut
läpäisyelektronimikroskooppikuvat (TEM) on esitetty kuvassa 6 a ja b. Kuvista on hyvin
nähtävissä dieselhiukkasten epäorgaanista hiiltä (nokea) olevista, läpimitaltaan 10 – 50 nm:n
läpimittaisista primääripartikkeleista koostuva agglomeraatirakenne. Kuvassa 6a olevien
hiukkasten koko vaihtelee 50 – 300 nm, agglomeraatin sisältämien primääripartikkelien
lukumäärän vaihdellessa vastaavasti alle kymmenestä useisiin satoihin. Myös agglomeraattien
muoto vaihtelee lähes pallomaisesta ryppäästä suoraketjuisiin ja haarautuneisiin.
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          a)                 b)

   
Kuva 6. Suoraruiskutusdieselmoottorin(Audi A4) pakokaasusta polttoaineella DIKC

ajonopeudella 120 km/h TEM-hilalle kerätty hiukkasnäyte. Suurennus 60 000 x ja 400 000 x.

4.2.2 Haihtuvuusanalyysit

Haihdutuksen vaikutus pakokaasuhiukkasten lukumääräjakaumaan on esitetty kuvassa 7 ja 8.
Mitsubishi Carisma GDI:stä SMPS:llä sekä nano-SMPS:llä mitatut jakaumat eri
haihdutuslämpötilaparametreilla on esitetty kuvassa 7. SMPS:llä ja Nano-SMPS:llä samassa
lämpötilassa mitatut jakaumat on esitetty kuvissa samanlaisella viivalla, mutta ovat erotettavissa
toisistaan mittausalueen perusteella. Jakaumamittauksissa kiinnittää huomiota SMPS:ien erot
mitatuissa hiukkaspitoisuuksissa sekä jakauman huipun paikassa. 50 km/h nopeudella Nano-
SMPS:llä mitatut hiukkaspitoisuudet olivat noin kaksinkertaiset SMPS:ään verrattuna, ja
jakauman huippu noin 20 nm pienemmässä kokoluokassa. 120 km/h nopeudella tehdyissä
mittauksissa Nano-SMPS:llä mitatut hiukkaspitoisuudet olivat noin puolitoistakertaiset
SMPS:ää verrattuna, ja jakauman huippu niin ikään 20 nm pienemmissä hiukkasissa. Erot
hiukkaspitoisuuksissa voivat osittain johtua ’pitkän’ DMA:n Nano-DMA:ta suuremmista
pienten hiukkasten häviöistä, mutta se ei selittäne kokonaan näin huomattavaa eroa. 120 km/h:n
nopeudella 20 °C:ssa mitatuissa kokojakaumissa näkyy 15 – 35 nm kokoalueella moodi, joka
haihtui pois jo 75 °C:n lämpötilassa.

Nissan Micrasta SMPS:llä kokoalueella 3 – 780 nm eri haihdutuslämpötiloilla mitatut
hiukkaskokojakaumat on esitetty kuvassa 8. Koska kiinnostavien moodien pitoisuuserot ovat 2 –
3 kertaluokkaa, on kuvissa käytetty logaritmista y-akselia. Lukumääräjakauman huippu oli
kummallakin ajonopeudella noin 200 nm:ssä. 50 km/h ajonopeudessa muodostuneilla
hiukkasilla 200 nm:n moodi alkoi haihtua merkittävästi 150 °C:n lämpötilassa, haihtuen
kokonaan pois 250 °C:ssä. Sen sijaan 120 km/h:n nopeudella tehdyissä kokeissa 200 nm:n
moodiin haihdutuslämpötilan nostolla oli vain vähäinen vaikutus, ja moodi säilyi vielä 350 °C:n
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lämpötilassa osoittaen sen koostuvan kiinteästä aineesta. 120 km/h nopeudella 20 ja 75 °C:n
lämpötiloissa jakaumakuvissa 3 – 6 nm kokoalueella esiintynyt voimakas nukleaatiomoodi
haihtui kokonaan pois 150 °C:n lämpötilassa.
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Kuva 7. Hiukkaskokojakauman riippuvuus termodenuderin lämpötilasta
kokoalueella 3 – 780 nm. Mitsubishi Carisma, 50 ja 120 km/h.
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Kuva 8. Hiukkaskokojakauman riippuvuus termodenuderin lämpötilasta
kokoalueella 3 – 780 nm. Nissan Micra, 50 ja 120 km/h.

Arvio Mitsubishi Carisma GDI:n ja Nissan Micran pakokaasuhiukkasten haihtuvasta
tilavuusosuudesta denuderin lämpötilan funktiona on esitetty kuvassa 9. Hiukkasten tilavuudet
on laskettu kuvassa 7 ja 8 esitettyjen lukumääräjakaumien perusteella kokoalueella 3 – 780 nm
olettaen hiukkaset pallomaisiksi. Kuvan 9 perusteella Mitsubishin hiukkasten tilavuudesta
haihtui 350 °C:n lämpötilassa 35 – 40 %. 120 km/h:n nopeudella tuotetut hiukkaset näyttäisivät
sisältävän hieman enemmän haihtuvaa ainetta kuin 50 km/h:n nopeudella tuotetut, mikä tulos
sopii yhteen 120 km/h:n nopeudella mitatussa jakaumassa havaitun haihtuvan moodin kanssa.

Arvio Nissan Micran pakokaasuhiukkasten haihtuneesta tilavuusosuudesta on epätarkempi
johtuen alhaisesta hiukkaspitoisuudesta ja epäsäännöllisestä kokojakaumasta sekä siitä
seuranneista epävarmuuksista hiukkastilavuuksien laskennassa. Kuvan 9 perusteella kuitenkin
50 km/h:n nopeudessa muodostuneiden pakokaasuhiukkasten tilavuudesta haihtuu 350 °C:n
lämpötilassa yli 90 %. Sen sijaan ajonopeuden kasvattaminen 120 km/h:een sekä kuorman
lisääminen näyttää kasvattavan myös kiinteän materiaalin osuutta voimakkaasti, jolloin
haihtuvan aineen osuus jäisi jopa alhaisemmaksi kuin suoraruiskutusbensiinimoottorissa.
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Kuva 9. Pakokaasuhiukkasten haihtuneen tilavuusosuuden riippuvuus termodenuderin lämpötilasta.

4.3 Pakokaasuhiukkasten orgaaninen ja epäorgaaninen hiili

4.3.1 Polttoaineen ja ajoparametrien vaikutus orgaanisen ja epäorgaanisen hiilen suhteeseen

Polttoaineen ja ajoparametrien vaikutus dieselhiukkasten orgaanisen ja epäorgaanisen hiilen
suhteeseen on esitetty kuvassa 10. Kvartsikuitusuodattimille kerätyistä hiukkasnäytteistä
analysoidun orgaanisen (OC) ja epäorgaanisen (EC) hiilen fraktiot on esitetty osuutena
kokonaishiilestä (TC). Analyysitulokset kussakin kuormituspisteessä edustavat neljältä eri
suodattimelta tehtyjen analyysien keskiarvoa. Kuvassa esiintyvät OC1, OC2, OC3 ja OC4
edustavat termisoptisessa hiilianalyysissä heliumatmosfäärissä 120 °C:n , 250 °C:n , 450 °C:n ja
550 °C:n lämpötiloissa näytteestä vapautunutta orgaanista hiiltä ja vastaavasti EC1, EC2 ja EC3
edustavat analyysissä 550, 700 ja 800 °C:n lämpötiloissa helium-happiatmosfäärissä
vapautunutta epäorgaanista hiiltä. Fraktio P edustaa heliumatmosfäärissä analyysin aikana
muodostunutta pyrolyyttistä hiiltä ja se luetaan kuuluvaksi orgaaniseen fraktioon.

Määritetyt orgaanisen hiilen osuudet kokonaishiilestä olivat DIKC:llä 30 - 45 % ja EN590 -
polttoaineella 20 - 35 %. Orgaanisen hiilen osuus oli molemmilla polttoaineilla suurimmillaan
80 km/h:n nopeudella sekä 6.9 kW:n kuormalla ja laski kuorman ja nopeuden lisääntyessä.
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Kuva 10. Dieselhiukkasten orgaanisen (OC) ja epäorgaanisen (EC) hiilen osuudet
kokonaishiilestä (TC) eri ajonopeuksilla ja -kuormilla polttoaineilla DIKC ja EN590.
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4.3.2 Laimennussuhteen vaikutus orgaanisen ja epäorgaanisen hiilen suhteeseen

Laimennustavan ja -suhteen vaikutus dieselhiukkasten orgaanisen ja epäorgaanisen hiilen
suhteeseen on esitetty kuvassa 11. Hiilianalyysit on tehty 55 ja 80 km/h:n ajonopeuksilla
huokoisella putkella laimennussuhteella 20:1 sekä huokoisella putkella ja ejektorilaimentimella
primäärilaimennuksilla 20:1 ja 50:1 kerätyistä näytteistä. Kokonaishiiliemissiot olivat 80 km/h:n
nopeudella 42 – 48 mg/km ja 55 km/h:n nopeudella 37 – 40 mg/km, orgaanisen hiilen
suhteellisten osuuksien ollessa vastaavasti 13 – 20 % ja 15 – 20 %. Analyysien perusteella
primäärilaimennuksen kasvu alensi jossain määrin orgaanisen hiilen osuutta, vaikutuksen ollessa
tosin vain 1 - 3 prosenttiyksikköä.
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Kuva 11. Audi A4:n pakokaasuhiukkasista määritetyt orgaanisen ja epäorgaanisen hiilen fraktiot.

5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä tutkimuksessa mitattiin ja analysoitiin polttoaineen ja kuormitusparametrien vaikutusta
nykyaikaisen diesel- ja bensiinikäyttöisen henkilöajoneuvomoottorin tuottamien
pakokaasuhiukkasten massaemissioihin, kokoon, rakenteeseen sekä orgaaniseen ja
epäorgaaniseen hiilikoostumukseen. Hiukkasmittauksia tehtiin sekä vakionopeudella ajetuista
kokeista että euroopalaisen standardin mukaisesta ajosyklistä. Pakokaasuhiukkasten rakennetta
analysoitiin elektronimikroskoopilla ja haihtuvuuteen perustuvalla menetelmällä sekä
hiukkasten hiilikoostumusta termisoptisella menetelmällä. Lisäksi mittausten yhteydessä
vertailtiin kahdella eri periaatteella toimivalla hiukkaskokoanalysaattorilla (sähköinen
liikkuvuusanalysaattori ja impaktori) saatuja mittaustuloksia sekä selvitettiin pakokaasujen
laimennustavan (laimennustunneli, huokoisen putken laimennin) ja laimennussuhteen vaikutusta
pakokaasuhiukkasista määritettyihin lukumääräjakaumiin, massaemissioihin sekä orgaanisen ja
epäorgaanisen hiilen suhteisiin.

Polttomoottorin lukumääräpäästöt vaihtelivat laajalla alueella dieselmoottorin päästöjen ollessa
suuruusluokkaa 1014 kpl/km, ensimmäistä polvea olevan suoraruiskutusbensiinimoottorin 1012
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kpl/km, uutta suoraruiskutustekniikka edustavan laihaseosbensiinimoottorin toimintamoodista
riippuen 1011 kpl/km:stä (λ =1, 120 km/h) 1013 kpl/km:een (laihaseosmoodi) ja polttoaineen
suihkutuksella varustetun bensiinimoottorin 1010 kpl/km.

Myös hiukkasten koko vaihteli lukumääräjakauman mediaanin ollessa dieselmoottorilla
kuormituksesta riippuen 100 – 150 nm, ensimmäisen polven suoraruiskutusbensiinimoottorilla
50 – 70 nm ja laihaseosbensiinimoottorilla toimintamoodista riippuen 20 nm:stä (λ = 1, 120
km/h) 50 nm:iin (laihaseosmoodi, 50 km/h). Sen sijaan polttoaineen suihkutuksella varustetun
bensiinimoottorisen auton pakokaasuhiukkasten kokojakauma oli muista poiketen bimodaalinen,
sillä 180 nm:n moodin lisäksi mitattiin 20 nm:n kokoalueella toinen moodi. Lisäksi 120 km/:n
nopeudella havaittiin alle 6 nm:n kokoalueella voimakas, haihtuvista hiukkasista koostuva ns.
nanomoodi, jossa hiukkaspitoisuus oli kaksi kertaluokkaa 180 nm:n moodia suurempi.

Dieselmoottorin tuottamien hiukkasten hiili oli suurimmaksi osaksi epäorgaanista, orgaanisen
hiilen osuuden ollessa 15 – 30 %. Huokoisen putken laimentimella tehdyissä kokeissa
laimennussuhteella näytti olevan vain vähäinen vaikutus dieselhiukkasista määritettyihin
OC/EC-suhteisin. Sen sijaan bensiinimoottorilla moottorin typillä, toimintamoodilla ja
kuormitusparametrillä osoittautui olevan voimakas vaikutus pakokaasuhiukkasten OC/EC-
suhteeseen, mikä oli havaittavissa myös haihtuvuusanalyysien perusteella.
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