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Valtra hyödyntää 3B-
päästötason moottoreis-
saan SCR-teknologiaa.

Urearuiskutusta, pakokaasun kierrätystä, katalysaattoreita ja hiukkassuotimia

Päästöt yhä
tiUkemPaan kUriin
Työkonemoottorivalmistajat pystyivät aina viime vuoden alkuun saakka 
vastaamaan kiristyviin päästösäädöksiin moottoriteknisin keinoin. Nykyi-
set päästömääräykset ovat kuitenkin kiristyneet tasolle, jota ei saavuteta il-
man moottorin pakopuolelle asennettavia pakokaasun jälkikäsittelylaitteis-
toja. Urearuiskutus, tehokkaammat pakokaasun takaisinkierrätystekniikat, 
katalysaattorit ja hiukkassuotimet yleistyvät työkoneissakin. 

   Heikki Härkönen

Työkonemoottoreille asetettiin en-
simmäiset päästörajat Yhdysval-
loissa 16 ja Euroopassa 13 vuotta 
sitten (taso 1) ja niiden myötä vih-
reät arvot alkoivat vaikuttaa vah-
vasti myös moottorikehitykseen.

Työkonemoottoreissa (37– 
560 kW) teholuokasta riippuen 
3–5 vuoden välein kiristyneisiin 
päästönormeihin pystyttiin vas-
taamaan aina viime vuoden al-

kuun saakka pitkälti moottoritek-
nisin keinoin, eli palotapahtuman 
optimoinnilla (neliventtiilikan-
si, yhteispaineruiskutus, ahdin-
tekniikka, ahtoilman jäähdytys, 
moottorin ohjauselektroniikka) 
ja joko sisäisellä (EGR, venttiili-
en ajoitukseen perustuva) tai ul-
koisella (cEGR, osa pakokaasusta 
jäähdytetään ja ohjataan imusar-
jaan), moottorin ohjauselektro-
niikan säätämällä pakokaasun ta-
kaisinkierrätyksellä. 

Jälkikäsittelylaitteet myös  
työkonemoottoreihin
Viime vuoden alussa tason 3B 
-päästömääräykset tulivat voi-
maan 130–560-kilowattisten työ-
konemoottoreiden osalta. Hyväk-
sytyt päästörajat laskivat typen ok-
sidien, NOx, osalta aiemmasta (ta-
so 3A) 4:stä 2 grammaan ja hiuk-
kaspäästöjen (hiili, hiilivety, fosfo-

ri, rikki ym. palamattomat aineet) 
0,2:sta 0,025 grammaan kilowatti-
tuntia kohden. Tähän eivät edellä 
mainitut keinot enää riitä, apua on 
haettava pakokaasun katalysaatto-
reihin ja hiukkassuotimiin perus-
tuvista jälkikäsittelymenetelmistä.

Kuluvan vuoden alussa Stage 3B 
laajeni koskemaan moottoriteho-
luokkaa 56–129 kW, jossa NOx-
raja on 3,3 g/kWh ja hiukkasra-
ja sama kuin ylemmässä teholuo-
kassa. Päästötavoitteet saavutetaan 
em. keinoilla.

Ensi vuoden vaihteessa myös 
moottoriteholuokka 37–56 kW 
muuttuu vähemmän saastutta-
vaksi. 

Tässä teholuokassa NOx+HC 
(hiilivety) -päästöraja on kuiten-
kin  suurempi, eli 4,7 g/kwh, jonka 
saavuttamiseksi riittää pakokaasu-
jen ulkoinen (jäähdytetty) takai-
sinkierrätys. 0,025 g/kWh -hiuk-

kasrajasta on huolehdittava joko 
hiukkassuotimella (DPF), tai pa-
lamisen ollessa riittävän puhdas-
ta hapettavalla katalysaattorilla 
(DOC).

Poltto- ja voiteluaineteollisuus 
joutuvat osallistumaan päästötal-
koisiin. Polttonesteen on oltava 
EN 590 -normin mukaista. Myös 
moottorin huohotuskaasuja pi-
detään nykyisin haitallisena pääs-
tönä, joka hoidetaan johtamal-
la höyryt moottorin imupuolen 
kautta sylintereissä poltettavaksi. 
Moottoriöljy ei saa sisältää sellaisia 
ainesosia, joiden palamisjäännös 
sisältää liikaa hiukkasia tai kataly-
saattoria vaurioittavaa tuhkaa. 

Oman mausteensa soppaan tuo  
3B:n myötä käyttöön otettu uu-
si päästöjen mittausmenetelmä. 
Ennen päästöt mitattiin kahdek-
sasta ennalta määritetystä vakio-
tehopisteestä moottorin käynti-

alueella. Nyt mittaukset tehdään 
koko käyntialueella vaihtelevilla 
moottorinopeuksilla ja kuormi-
tustasoilla sekä kylmällä että kuu-
malla moottorilla.

Päästötavoitteen saavuttami-
seksi käytetään kahta perusmene-
telmää. Eurooppalaiset työkone-
moottorivalmistajat ovat pääosin 
valinneet SCR-tek- no-
logian (urearuisku-
tus) ja amerikka-
laista sukua ole-
vat moottori-
valmistajat 
muutamaa 
poikkeus-
ta lukuun 
ottamatta 
hyödyntä-
vät cEGR-
teknologiaa 
ja hiukkassuo-
datusta. 
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EU:n asettamat ”nonroad”-moottoreiden päästörajat eri vaiheissa
Teholuokka 37–560 kW (50–760 hv)

   Stage 1

Eri valmistajien menetelmät päästövähennyksiin

Moottorivalmistajat MenetelmäTraktorivalmistajat

SCR + lisäaine

EGR + EF

John Deere

FPT

Perkins

Agco

Deutz

Caterpillar

Mercedes-
Benz

Cummins

JCB

John Deere
New Holland

Case IH
Steyr
Fendt

Massey-Ferguson
Valtra

Challenger
Deutz-Fahr

Same
Hürlimann

Claas
McCormick

Landini
JCB

ã Työkonemoottoreiden päästöt alkavat lähestyä nollatasoa.

ã Päästöjen vähentäminen onnistuu kahdella menetelmällä. Oheinen kaavio selvittää traktori- ja  
moottorivalmistajien tekemiä valintoja. 
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Urea puree typen oksideihin
SCR-menetelmässä polttoaine 
muutetaan tehoksi mahdollisim-
man hyvällä hyötysuhteella. Ta-
voite saavutetaan optimoimal-
la palamistapahtuma jaksottai-
sella ruiskutuksella, 1800 baarin 
ruiskutuspaineella, uusimmal-
la moottorin ohjauselektronii-
kalla ja ahtamistekniikalla (huk-
kaportti- ja kaksoisahdinsovel-
lutukset, ahtoilman jäähdytys). 
Korkea palamislämpö parantaa 
palamisen hyötysuhdetta ja las-
kee hiukkaspäästöjä, mutta kas-
vattaa NOx-päästöjä. NOx-pääs-
töt ovat suunnilleen samat tai hie-
man korkeammat ja polttoaineen 
kulutus selvästi pienempi kuin  
2-päästötasolla aikanaan.

Nykyiselle 3B -tasolle päästään 
täydentämällä moottorin pakolin-
jaa sekä hapettavalla katalysaatto-
rilla (DOC) että urea-ruiskutus-
järjestelmällä ja katalysaattorilla 
(SCR).

Ahtimen jälkeinen DOC hapet-
taa ns. liukenevat hiukkasosuudet 
vesihöyryksi ja hiilidioksidiksi. 

SCR-järjestelmä koostuu urea-
vesiseossäiliöstä (AdBlue), ruisku-
tuslaitteistosta ja katalysaattorista. 
Järjestelmä annostelee urea-vesi-
seosta pakokaasuvirtaan DOCin 
ja vanadiinilla pinnoitetun kata-
lysaattorin väliin. Moottorin oh-
jauselektroniikan käyntitilan, pa-
kokaasun NOx-pitoisuuden, ja 
joissain moottoreissa (ei DOCia) 
myös ilman kosteuden mukaan 
säätämä annostus on 3–7 prosent-
tia käytetystä polttoainemäärästä. 
Urea-vesiseos muuttuu pakokaa-

ã Sinisellä korkilla varustettu AdBlue-säiliö on polttoainesäiliön 
yhteydessä. Säiliötilavuudet on mitoitettu yleensä siten, että Ad-
Blueta on lisättävä joka toisella tankkauskerralla.

ã SCR-moottori vaatii moottoripolttoöljyn lisäksi ureaperustaista 
AdBlue-nestettä.

ã Agco Sisu Powerin moottorit yltävät Stage 3B -päästötasolle SCR-teknologialla.

Mistä saa ja  
mitä maksaa?

AdBlue-nestettä saa polttoai-
neyhtiöiden lisäksi traktori- ja 
työkonemyyjiltä, joiden tuo-
tevalikoimaan sisältyy SCR-
moottoreilla varustettua ka-
lustoa. Nestettä toimitetaan 
kertakäyttöisissä 10:n, 20:n ja 
30 litran muovikanistereissa 
ja 200 litran muovitynnyreissä 
sekä kierrätettävissä 1000 lit-
ran IBC-konteissa (trukkilavan 
päällä lepäävä, muovikehikolla 
suojattu muovisäiliö).  
    Hinta vaihtelee pakkaus-
koon mukaan. Esim. Agco Suo-
mi Oy:ssä (entinen Valtra Oy 
Ab) verollinen litrahinta aset-
tuu haarukkaan 0,6–1,6 eu-
roa. Lisäksi konttitoimitukseen 
saattaa sisältyä nesteen alkupe-
räisestä toimittajasta riippuva 
panttimaksu. 
    Markkinoilla on hyvä vali-
koima sekä käsi- että sähkö-
käyttöisiä tankkauspumppuja 
jotka sopivat em. pakkauksiin. 
Lisäksi on saatavilla tankkaus-
pumpulla ja lämpöeristyksellä 
varustettuja siirtosäiliötä, joilla 
nestettä voi kuljettaa maastossa 
työskenteleville koneille. 
    Puhtaus liittyy oleellisesti 
AdBluen käyttöön. Polttoneste 
ja AdBlue on pidettävä tiukasti 
erillään toisistaan, molemmille 
on oltava omat astiat ja tank-
kauspumput. 

AdBlue-nesteen  
ominaisuudet
AdBlue-liuos on urean ja ve-
den seos, ominaispaino on 1,09. 
Ureapitoisuus on 32,5 pro-
senttia ja vesi on tislattua. DIN 
70070 -normin mukaisessa liu-
oksessa sallitut epäpuhtaudet 
ovat ppm-tasolla (milligram-
maa litrassa -tasolla). Tuote on 
vaaraton, väritön ja hajuton, pH 
on välillä 9–9,5 eli liuos on lie-
västi alkalinen.

Liuos sisältyy ureaa valmista-
van lannoiteteollisuuden tuo-
tevalikoimaan. AdBluen lisäksi 
käytössä on Air1 -kauppanimi, 
kumpikin ovat rekisteröityjä 
tuotemerkkejä. 

sun lämmössä (yli 200 astetta) am-
moniakiksi, jonka vaikutuksesta 
noin 80 prosenttia NOxista pelkis-
tyy katalysaattorissa vaarattomiksi 
typeksi ja vedeksi.

Ohjauselektroniikka valvoo ajon 
aikana SCR-järjestelmän toimintaa. 
AdBlue-annostelu alkaa moottorin 
käynnistyksen jälkeen katalysaatto-
rin lämpötilan noustessa yli 200 as-
teen. Kuski saa sekä kojetauluun si-
joitetun näytön että äänimerkin vä-
lityksellä tiedon sekä tyhjenevästä 
AdBlue-säilöstä, mahdollisesta jär-
jestelmäviasta että huonolaatuises-
ta AdBlue-nesteestä (esim. vedellä 
ajo ei onnistu). Jos varoitukset ei-
vät johda vaadittaviin toimiin, niin 
moottorin ohjausjärjestelmä aloit-
taa portaittaisen tehon alennuksen. 

Lopulta onnutaan varikolle moot-
tori tyhjäkäynnillä.

Urea hyytyy pakkasella
Urea-vesiseos alkaa hyytyä lämpö-
tilan laskiessa alle -11 asteen. SCR-
järjestelmä ei kuitenkaan huonon-
na moottorin pakkaskäynnistyso-
minaisuuksia.

Moottorin pysäyttämisen jäl-
keen SCR-järjestelmän pump-
pu imee järjestelmän putkistoista 
AdBlue-nesteen takaisin säiliöön. 
Pakkaskäynnistyksen jälkeen säi-
liössä oleva liuos sulatetaan (noin 
puoli tuntia) ja ajon aikana ruis-
kutusjärjestelmän komponentit 
pidetään sulina moottorin jääh-
dytysnestekiertoon liitetyllä put-
kistolla. Säiliön sulatusvaiheessa 

moottori toimii normaalisti, joten 
ajon voi aloittaa heti, kun trakto-
rin muut toiminnot ovat notkistu-
neet lähtökuntoon. 

Jos AdBlue-suuttimen jääh-
dytykseen käytetään moottorin 
jäähdytysnesteen sijaan AdBlue-
kiertoa, niin moottori käy pakkas-
käynnistyksen jälkeen osateholla 
jäähdytyskierron on sulamiseen 
saakka.

AdBlue on varastoitava aurin-
gon valolta suojattuun, lämpöti-
laltaan plussan puolella säilyvään 
tilaan. Optimi varastointilämpö 
on 10–25 astetta, eli lämmin kone-
halli soveltuu hyvin nesteen säily-
tykseen. Oikein varastoituna nes-
te säilyy käyttökelpoisena reilun 
vuoden. 

sCr adBlue

Jatkuu seuraavalla sivulla  

ã

Agco Sisu Powerin SCR-jär-
jestelmä. Alhaalla kuvatussa, 
ahtimen jälkeisessä pakolinjas-
sa on ensin hapetuskatalysaat-
tori (DOC), seuraavana AdBlue-
suutin ja viimeisenä SCR kataly-
saattori. Linnavuoren tehtaan 
kehittämä moottorinohjausyk-
sikkö säätää AdBlue-annostus-
ta mm. pakolinjaan sijoitettujen 
anturien välittämän tiedon pe-
rusteella. Ylhäällä oikealla on 
AdBlue-säiliö ja vasemmalla 
pumppu. Järjestelmä pidetään 
sulana ja AdBlue-suutin jäähdy-
tetään moottorin jäähdytyspii-
riin liittyvällä putkistolla. Ad-
Blue-järjestelmän komponentit 
toimittaa pääosin Bosch ja ka-
talysaattorit tulevat sekä oulu-
laiselta Proventialta että Do-
naldsonilta.

VAL_T_palsta_60x300_C.indd   1 22.12.2011   14.42



esikammio ja DOC

DPF

ulostulo

Jälkikäsittelylaitteiston yleisnäkymä: pakokaasusuodatin

1 2 3

4 5 6
7

8

9

10

III B -päästöluokituksen mukainen PowerTech-moottori

1

2

3

4

5
6

7

8

pakokaasut ulos

hiukkassuodatin

hapetuskatalysaattori

puhdas ilma

turbo muuntuvin johdinsiivin

pakokaasut

takaisinkierrätyksen venttiili

ilmansyötön säätöventtiili

9 pakokaasujen jäähdytys

10 ahdettu ilma turboahtimelta

NRO 2     2. 2. 201246 PELTOVILJELY NRO 2     2. 2. 2012

ã Perkinsin suurimmissa moottoreissa hiukkassuodin nostetaan 
regenerointilämpöön pakolinjaan ahtimen jälkeen sijoitetulla polt-
timella.

ã John Deere käyttää 3 B-päästötason saavuttamiseen cEGR-tek-
nologiaa. Pakokaasun kierrätys vaatii aiempaa enemmän jäähdy-
tystehoa. JD 7R:ssä asia on ratkaistu totutusta poikkeavilla jäähdy-
tinratkaisuilla.

ã Caterpillarin omistama Perkins varustaa  3B-moottorinsa cEGR-
teknologialla.

ceGr, DOC ja DPF
Pakokaasun takaisinkierrätys, 
hapetuskatalysaattori ja  
hiukkassuodin 
cEGR/DOC/DPF-menetelmässä 
3B-päästötasolle päästään varus-
tamalla moottori jäähdytetyn pa-
kokaasun takaisinkierrätykselle ja 
vaihtamalla ahtimen jälkeinen ää-
nenvaimennin hapetuskatalysaat-
toriin ja hiukkasloukkuun. 

Pakokaasun takaisinkierrä-
tyksessä ahtimelle tulevasta pa-
kokaasuvirrasta ohjataan osa 
(moottorin käyntitilasta riippu-
en 25–30 %) jäähdyttimen kautta 
imusarjaan. Sylinteriin imutahdin 
myötä joutuva jäähdytetty pako-
kaasu alentaa palamislämpötilaa 
madaltamalla ahtoilman happi-
pitoisuutta ja tätä kautta NOx-
päästöjä (typen oksidit). Palamis-
lämpötilaa lasketaan myös tehos-
tamalla ahtoilman jäähdytystä ja 
myöhentämällä ruiskutushetkeä.

Moottorin ohjauselektroniikka 
säätää pakokaasun takaisinkierrä-
tystä sekä kierrätyslinjassa olevan 
venttiilin että usein myös muut-
tuvageometrisen VGT-ahtimen 
avulla (esim. JD ja Cummins). 

VGT-ahtimen säätyvät johdin-
siivet muuttavat moottorin käyn-
titilan mukaan kulmaa, jolla pa-
kokaasuvirtaus osuu turbiinipyö-
rään. Säätö vaikuttaa ahtimelle 
tulevan pakokaasun paineeseen ja 
tätä kautta kiertoon lähtevän kaa-
sun määrään.

Happipitoisuuden alennuksen 
seurauksena moottorissa syntyvi-
en hiukkaspäästöjen (hiili, hiilive-
ty, fosfori, rikki ym. palamattomat 

aineet) määrä kasvaa. Moottoris-
sa tilanteeseen vastataan tarkalla, 
käyntitilan mukaisella ahtopai-
neen säädöllä (em. VGT-ahtimen 
johdinsiipien säätö ja kaksoisah-
dinratkaisut) ja korkealla ruisku-
tuspaineella. 

Nämä keinot eivät kuitenkaan  
riitä, vaan ahtimen jälkeistä pako-
linjaa on päästötavoitteen savutta-
miseksi täydennettävä hapetuska-
talysaattorin ja hiukkassuotimen 
yhdistelmällä (DOC+DPF). DOC 
sekä hapettaa (polttaa) pakokaa-
sun ns. liukenevat hiukkasosuudet 
vesihöyryksi ja hiilidioksidiksi et-
tä vähentää häkää. DPF suodattaa 
lopuksi yli 90 % pakokaasun pala-
mattomista hiukkasista. 

Regenerointia ja tuhkanpoistoa
Hiukkassuotimen suodatuskykyä 
pidetään yllä regeneroinnilla eli 
suotimeen kertyvien hiukkasten 
hapettamisella (polttamisella).

Passiivinen regenerointi tapah-
tuu moottorin normaalin käytön 
yhteydessä suotimen lämpötilan 
ollessa yli 300 astetta. Jos moot-
torin kuormitusaste on niin al-
hainen, että vaadittavaa lämpö-
tilaa ei saavuteta, niin käyttöön 
otetaan moottorin ohjauselekt-
roniikan ohjaama aktiivinen re-
generointi.  

Aktiivisia regenerointitapoja on 
kaksi. Yksinkertaisemmassa ver-
siossa hiukkasloukkuun annos-
tellaan polttoainetta, joka hapet-
tuessa katalyyttisesti (ei avotulta) 

nostaa suotimen lämpötilan 550–
600 asteeseen. Tarvittaessa rege-
nerointi tapahtuu automaattisesti 
5–10 tunnin välein. Monimutkai-
semmassa aktiivisessa regeneroin-
nissa pakolinjaa täydentää ilma- 
ja polttoainesuuttimilla sekä kipi-
näsytytyksellä varustetulla poltin, 
jonka avoliekki nosta regeneroin-
tilämmön jopa 800 asteeseen.

Ajotuntien myötä hiukkassuo-
timeen kertyy pääosin voiteluöl-
jystä peräsin olevaa tuhkaa, joka 
ei poistu regeneroinnissa. Näin 
olleen suodin on vaihdettava uu-
teen tai huollossa puhdistettuun 
(ei onnistu kotioloissa). Kaavailtu 
vaihtoväli on alle 130-kilowattisis-
sa moottorissa 3000 ja yli 130-ki-
lowattisissa 5000 tuntia. 

sCr:n ja eGr:n erot 

SCR 

Edut 
•	 SCR:llä	saavutetaan	5–10	prosenttia	parempi	polttoainetalous	kuin		

3A-päästötason	moottorilla	samalla	tai	hieman	alemmalla		lämpökuor-
mituksella.	Moottoria	ei	tarvitse	”kuristaa”	päästöjen	pienentämiseksi.

•	 Savutus	ja	voiteluöljyn	nokeentuminen	vähenevät.	

Haitat 
•	 Kahden	nesteen	käyttö
•		 Hinta

 
EGR 
Edut 	
•	 Ei	lisäaineita 

Haitat 
•	 Jälkikäsittelylaitteiston	vaatima	tila.	Suurempi	jäähdytystehon	tarve.	

Hiukkassuotimen	puhdistuksessa	syntyvä	lämpö.	Tuhkan	poisto	hiuk-
kassuotimesta.	Hinta.

•	 Päästötaso	4	astuu	voimaan	vaiheittain	vuosina	2014–2015.	Päästö-
rajat	laskevat	sekä	typen	oksidien	lähes	nollatasolle.	Tasosta	5	ei	vielä	
ole	virallista	tietoa,	odotettavissa	lienee	hiukkaspäästöjen	alennus.	

ã

John Deeren cEGR-
järjestelmä. Osa pako-
kaasuista ohjataan jääh-
dyttimen ja säätöventtii-
lin kautta imusarjaan. 
Menetelmä alentaa pala-
mislämpötilaa, jolloin ty-
pen oksidien määrä pa-
kokaasussa pienenee. 
Hapetuskatalysaattori 
(DOC) hiukkassuodin 
(DPF) laskevat häkä-, 
 hiilivety- ja hiukkas-
päästöt 3B-tasolle.

JD:n yhdistetty hapetuskata-
lysaattori ja hiukkassuodin.
ã


