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Traxion saa sadon kukoistamaan.
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LisäosiLLa puhtautta
Moottoreiden uudet komponentit

ã Caterpillarin OCV-suodattimen havainnekuvasta nähdään kampi-
kammiosta tuleva paksumpi huohotinletku (ylhäällä) ja ohuempi putki, 
joka palauttaa suodattimen erotteleman moottoriöljyn takaisin öljy-
pohjaan. Alempi letku päästää suodatetut kaasut ilmakehään. Suo-
dattimen kotelon sisällä on vaihdettava panos, jonka vaihtoväli on 
yleensä 1 500– 2 000 tuntia. (Kuva: Caterpillar)

Kiristyneiden päästömääräysten 
myötä moottoreihin on ilmesty-
nyt sekä näkyviä että näkymättö-
miä lisäkomponentteja.

Päästömääräysten 3B-tasolla 
osa valmistajista päätyi ruiskut-
tamaan ureaa pakokaasun jouk-
koon SCR-katalysaattorissa, sil-

Tason 4 päästömäärä-
ysten astuminen voi-
maan tuo uusia kom-
ponentteja moottorei-
hin. Moottorivalmista-
jien strategiasta riippu-
en osia on lisätty muun 
muassa ammoniakin 
poistoon ja huohotti-
mesta tulevien kaasu-
jen puhdistukseen.

   Tapio Vesterinen

lä vaihtoehtona olisi ollut siirtyä 
käyttämään kalliita jalometalleja 
sisältäviä typenoksideja pelkistä-
viä katalysaattoreita. Osa mootto-
rivalmistajista päätyi täyttämään 
vaatimukset pakokaasujen takai-
sinkierrätyksellä ja hiukkassuo-
dattimilla.

Ammoniakin  
hapetuskatalysaattori
Päästömääräysten tasolla 4 pelkkä 
typenoksidien pelkistäminen SCR-
järjestelmällä ei riitä. Typenoksi-
dien pelkistysreaktion yhteydessä 
syntyy aina ylimääräistä ammoni-
akkia, sillä käytännön syistä ure-
aa on syötettävä katalysaattroiin 
enemmän kun prosessissa kuluu. 
Tästä syystä moottorivalmistajat 
ovat lisänneet ylimääräisen ammo-
niakin poistavia hapetuskatalysaat-
toreita yleensä SCR-katalysaatto-
rin yhteyteen. Ammoniakin hape-
tuskatalysaattori ei siis välttämättä 
näy koneesta ulospäin. Esimerkik-
si John Deeren AOC:ksi  (Ammo-
nia Oxidation Catalyst) kutsuma, 

on integroitu SCR-katalysaattorin 
sisään siten, että noin puolet kata-
lysaattorin tilavuudesta pelkistää 
typen oksideita ja puolet ammo-
niakkia.

John Deeren tason 4 päästömää-
räykset täyttävässä moottorissa pa-
kokaasut kulkevat ensin EGR-vent-
tiilin läpi, joka ohjaa osan pakokaa-
susta takaisin moottorin imupuo-
lelle. Oheisessa Fendtin 900-sarjan 
päästötekniikan havainnekuvassa 
EGR-järjestelmä on merkitty nu-
merolla 2. EGR-venttiililtä pako-
kaasut etenevät yhdistetylle ha-
petuskatalysaattorille (DOC) ja 
hiukkassuodattimelle (DPF). Kaa-
viokuvassa John Deeren hiukkas-
suodatinta vastaava komponent-
ti on merkitty numerolla 4. Hiuk-
kassuodattimen jälkeen kaasut ete-
nevät pakoputkessa yhdistettyyn 
SCR/AOC-katalysaattoriin (vastaa 
komponenttia 6),  jota ennen pako-
kaasun sekaan ruiskutetaan ureaa.

Huohotuskaasujen suodatus
Tason 4 päästömääräykset koske-

vat kaikkia moottorin päästöjä, 
mukaanlukien huohottimesta tu-
levat höyryt. Tason 3B määräyk-
sistä lähtien myös huohottimesta 
tulevat kaasut on puhdistettava. 

Tason 4 moottoreissa käytetään 
yleisesti suodatinta, joka puhdis-
taa huohottimelta tulevat kaasut. 
Puhdistetut kaasut voidaan ohja-
ta edelleen joko ulkoilmaan (avoin 
järjestelmä) tai takaisin moottorin 
imusarjaan (suljettu järjestelmä). 
Esimerkiksi Caterpillarin avoin 
huohotusjärjestelmä perustuu 
moottorin kylkeen asennettuun 
suodatinkoteloon ja vaihdettavaan 
suodatinpanokseen. Kampikam-
mion huohotuskaasujen mukana 
kulkeutuva öljysumu erotellaan 
suodattimessa, josta se valuu takai-
sin öljypohjaan. Caterpillar ilmoit-
taa avoimen huohotuksen järjes-
telmän OCV-suodattimen (Open 
Crankcase Ventilation) vaihtovä-
liksi sovelluksesta riippuen 1 500 
tai 2 000 tuntia. Lisäksi järjestelmä 
tarkkailee kampikammion painet-
ta paineanturilla ja hälyyttää suo-

dattimen tukkeutuessa ja paineen 
noustessa.

 John Deeren nimellistehoiltaan 
yli 175-hevosvoimaisissa moot-
toreissa huohotusjärjestelmä on 
huoltovapaa, alle 175-hevosvoi-
maisissa moottoreissa järjestelmän 
huoltoväli on 1 500 tuntia.

Volvo on käyttänyt maanraken-
nuskonemoottoreissaan jo 3B-ta-
solta lähtien keskipakoisvoimaan 
perustuvaa huohotuskaasujen 

puhdistusta. Huohottimesta tule-
va kaasu ohjataan öljylinkoon, jos-
sa kaasusta erotellaan keskipakois-
voiman avulla öljysumu, joka pa-
lautetaan takaisin voitelujärjestel-
mään. Volvon järjestelmä on huol-
tovapaa.

Kuristinläppä
Pakokaasujen jälkikäsittelyjärjes-
telmän toimivuus edellyttää kor-
keaa lämpötilaa. Uudet päästömää- 

räykset vaativat pakokaasujen puh-
distusta myös moottorin osakuor-
malla ja matalemmilla kierroslu-
vuilla kuin aiemmmin. Kun trak-
torilla tehdään kevyttä työtä, pa-
kokaasujen lämpötila laskee pääs-
töteknologian kannalta liian alhai-
seksi. Liian matalassa lämpötilassa 
katalysaattoreiden katalyytit eivät 
toimi kunnolla, mistä johtuen pa-
kokaasuja puhdistavat reaktiot vä-
henevät.

Pakokaasujen lämpötilaa voi-
daan nostaa imuilman määrää ra-
joittamalla. Esimerkiksi Valtran 
T4-sarjassa oleviin Agco Powerin 
moottoreihin on lisätty kokonaan 
uutena komponenttina kuristin-
läppä. Kun imuilman virtausta 
moottorille kuristetaan moottorin-
ohjauksen ohjaamaa kuristinläp-
pää sulkemalla, pakokaasujen läm-
pötila nousee ja jälkikäsittelyjärjes-
telmä toimii tehokkaammin. 
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Fendt 900-sarjan Deutz-moottoreissa käytetään sekä SCR-järjestelmää että pakokaasujen takaisin-
kierrätystä (AGRex). Osa moottorista tulevista pakokaasuista ohjataan tilanteen mukaan turboahtimil-
ta (1) pakokaasujen takaisinkierrätyksen (2) kautta takaisin imupuolelle. Ahtoilmaa jäähdytetään kah-
della välijäähdyttimellä (3). Pakokaasujen takaisinkierrätyksen ohittavat pakokaasut etenevät passii-
viselle huoltovapaalle hiukkassuodattimelle (4). Hiukkassuodatin sitoo itseensä pieniä nokihiukkasia 
pakokaasusta. Hiukkassuodattimen jälkeen pakokaasuun suihkutetaan ureaa ureasäiliöstä (5). Urea ja 
pakokaasut reagoivat ja vaaralliset typenoksidit pelkistyvät SCR-katalysaattorissa (6) vedeksi ja typpi-
kaasuksi. (Kuva: Fendt)
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ã Valtran T4-mallien Agco Power -moottorit erottaa muun muassa 
imusarjaan lisätystä kuristinläpästä. Kuristinläpän tehtävänä on rajoit-
taa ilman pääsyä moottoriin kevyellä kuormituksella ajettaessa. Imuil-
man määrän rajoittaminen nostaa pakokaasujen lämpötilaa, mikä 
tehostaa jälkikäsittelyjärjestelmän puhdistustehoa.
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