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1 JOHDANTO 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko vanhan moottorin 
huoltamisella/korjaamisella vaikutusta moottorin polttoaineenkulutukseen. Lisäksi mitattiin 
muutamia kaupallisia lisälaitteita, joiden olisi tarkoitus pienentää polttoaineenkulutusta. 
Moottorin pakokaasupäästöjen pienentämistä tutkittiin jälkiasennettavalla 
pakokaasujenpuhdistuslaitteistolla ns. retrofit. Tämä tutkimus kuuluu osana VTT:llä käynnissä 
olevaan laajempaan tutkimushankkeeseen ”Raskaan ajoneuvokaluston energian käytön 
tehostaminen”, jolle käytetään myös lyhyempää nimitystä HDEnergia. Tutkimushankkeessa 
pyritään etsimään säästöjä raskaan kaluston polttoaineenkulutuksessa. 
 
Tämän raportin teksti pohjautuu allekirjoittaneen 25.5.2005 valmistuneeseen diplomityöhön 
”Linja-auton moottorin suoritusarvojen ylläpito ja päivitys”. Diplomityössä ei ole mukana 
kaupallisten lisälaitteiden mittauksia. Diplomityöstä löytyy tarkempi selvitys huollon/korjauksen 
vaikutuksesta pakokaasupäästöihin, joita tässä raportissa sivutaan hyvin lyhyesti. 
 
Mittaukset suoritettiin VTT Prosessien moottorilaboratorossa Espoossa syksyn 2004 ja 
loppukesän 2005 välisenä aikana. Mittauksissa oli käytössä kaksi samanlaista Volvo DH10A-285 
moottoria, joista toista huollettiin ja toiseen asennettiin Volvon jälkiasennettava 
pakokaasujenpuhdistuslaitteisto VEC. Huollettava moottori oli peräisin HKL:n linja-autosta ja 
sille oli kertynyt jo yli 700 000 ajokilometriä. VEC-järjestelmä asennettiin VTT:n omaan 
laboratoriomoottoriin. Tulosten käsittely on myös jaoteltu kahteen osaan, huolto- ja VEC-
osuuteen. 

2 KOEJÄRJESTELYT 
2.1 KOEMOOTTORI VOLVO DH10A-285 

Moottori on makaava 6-sylinterinen rivimoottori. Moottori on turboahdettu sekä välijäähdytetty. 
Välijäähdytys hoidetaan normaalista jäähdytysnestekierrosta erillisellä vesikierrolla. Ahtopainetta 
rajoitetaan niin sanotulla hukkaportilla. Moottori on täyttänyt Euro 2 -määräykset. Taulukossa 1 
on moottorin tärkeimpiä teknisiä tietoja. 
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Taulukko 1. Koemoottorin tekniset tiedot. 

Teho 210 kW / 2000 r/min 

Maksimi momentti 1200 Nm / 1450 r/min 

Iskutilavuus 9,6 litraa 

Sylinteriluku 6 

Sylinterin halkaisija 120,65 mm 

Iskunpituus 140 mm 

Puristussuhde 20:1 

Ruiskutusjärjestys 1,5,3,6,2,4 
 
Polttoaineensyötöstä vastaa rivipumppu, jota ohjataan elektronisesti (EDC). Pumppu on 
käytännössä perinteinen Boschin PE-sarjan rivipumppu, johon on lisätty elektroninen 
ruiskutusmäärän säätö. Taulukossa 2 on perustietoja pumpusta ja suuttimista. 

Taulukko 2. Ruiskutuspumpun ja -suuttimien tietoja. 

Pumpun malli PE 6P 120 A320 RS 8033 
Säätimen malli RE 30 
Perusennakko 7,0 ± 0,5˚ eyk 
Suuttimet DLLA 150 P555 
Avautumispaine 25 Mpa 
Reikien lukumäärä ja halkaisija 6 x 0,236 mm 
 

2.1.1 Koemoottorin historia 

Huollettava moottori on peräisin HKL-bussiliikenteen autosta numero 9807. Tämä bussi on otettu 
käyttöön vuonna 1998. Kyseinen auto on matalalattiainen telibussi, jonka korin on valmistanut 
Carrus. Auton tarkka tyyppi on Volvo B10BLE / Carrus 204L-221. Kyseisen yksilön mittauksia 
varten valitsi HKL. Bussi on ollut hyvin sekalaisessa ajossa. Reitteihin on kuulunut niin 
Helsingin keskusta- ja esikaupunkilinjoja kuin Espooseen ja Vantaalle suuntautuvia seutulinjoja. 
 
Moottori irrotettiin ajoneuvosta kesäkuussa 2004 näitä mittauksia varten. Tähän mennessä bussin 
mittariin oli kertynyt noin 740.000 kilometriä. HKL:ltä saatujen tietojen mukaan moottorille ei 
ole tehty suurempia korjauksia, vain normaaleja huoltoja. Moottoriöljy sekä öljynsuodatin on 
vaihdettu HKL:n huolto-ohjelman mukaisesti. Polttoaineen keskikulutus on ollut 19.2.2002 ja 
4.6.2004 välisenä aikana noin 51 litraa/100 km ja öljynkulutus noin 0,1 litraa/100 km. 

2.1.2 VEC-järjestelmän toimintaperiaate 

VEC eli Volvo Emission Control on nimitys järjestelmälle, jolla voidaan vähentää päästöjä 
Volvon 10-litraisista moottoreista. VEC oli tarjolla lisävarusteena jo markkinoilta poistuneisiin, 
Volvon 10-litraisiin takamoottorisiin Euro 2 -tason kaupunkibusseihin. Valmistaja ilmoittaa 
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VEC:llä varustetun moottorin täyttävän Euro 4 -määräykset. VEC voidaan myös jälkiasentaa 
näihin 10-litraisiin moottoreihin, jolloin puhutaan retrofitistä. Myös tällöin moottorin päästöjen 
pitäisi olla Euro 4 -tasoa VEC:n lisäyksen jälkeen. 
 
VEC koostuu EGR:stä sekä hapettavan katalysaattorin ja hiukkasloukun yhdistelmästä (CRT), 
kuva 1. Toimiakseen kunnolla järjestelmä tarvitsee polttoainetta, jossa on maksimissaan 10 
ppm:ää rikkiä. Jälkiasennettava VEC on täydellinen asennussarja ko. busseihin sisältäen kaiken 
tarvittavan sen asentamiseen nippusiteistä letkunkiristäjiin. 

 
Kuva 1. VEC-järjestelmän toimintaperiaate. 
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2.2 MITTALAITTEET 

Taulukossa 3 on lueteltuna mittauksissa käytetyt laitteet. 

Taulukko 3. Käytetyt mittalaitteet. 

Valmistaja Malli Käyttötarkoitus 
Zöllner PS-2911 hydraulinen dynamometri, 660 kW 
Zöllner B-330-AD pyörrevirta dynamometri, 260 kW 
Pierburg AMA 2000 HC, CO, CO2, NOx analysaattorit 
Boo Instruments   HC, CO, CO2, NOx analysaattorit 
AVL Puma Test Assistant moottorin ja dynamom. ohjaus 
AVL 733S polttoainevaaka 
AVL MDT 474 minilaimennustunneli, hiukkaset 
AVL SPC 472 minilaimennustunneli, hiukkaset 
Dekati ELPI hiukkaskokojakauma 
Temet Instruments Gasmet FT-IR kaasu-analysaattori 
 
Huollettava moottori kytkettiin Zöllnerin valmistamaan hydrauliseen (vesi)dynamometriin. VEC-
mittauksissa käytettävä moottori kytkettiin Zöllnerin pyörrevirtamoottoridynamometriin. 
Dynamometriä sekä moottoria ohjattiin AVL:n valmistamalla Puma Test Assistant -
ohjainlaitteella. Kyseinen laite keräsi myös tietoa eri antureilta moottorista, dynamometristä sekä 
ympäristöstä. 
 
Polttoaineenkulutus mitattiin käyttäen AVL:n valmistamaa polttoainevaakaa. Polttoaineen 
lämpötila pyrittiin pitämään vakiona, noin 36 ˚C:ssa, polttoaineen lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmällä. Kuvassa 2 on kaaviokuva kyseisestä järjestelmästä. 
 

 
Kuva 2. Polttoaineen lämpötilan säätöjärjestelmä. 
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Kaasumaiset päästöt mitattiin raakapakokaasusta Pierburgin AMA 2000 laitteistolla. VEC-
järjestelmän mittauksissa käytettiin Boo Instrumentsin analysaattoreita. Hiukkasmittausta varten 
raakapakokaasua johdettiin AVL:n valmistamaan MDT 474 minilaimennustunneliin. Siinä 
laimennettua pakokaasua johdetaan suodattimien läpi, joihin pakokaasun sisältämät hiukkaset 
kerääntyvät. Punnitsemalla suodattimet ennen ja jälkeen mittauksen saadaan kerääntynyt 
hiukkasmassa selville. VEC-järjestelmän mittauksissa käytettiin lisäksi AVL:n SPC 472 (Smart 
Sampler) minilaimennustunnelia. Edellä kuvattu laitteisto on direktiivin 88/77/EEC vaatimusten 
mukainen. Kuvassa 3 on kaaviokuva koko mittausjärjestelystä. Näiden laitteiden lisäksi VEC-
järjestelmän mittauksissa käytettiin suomalaisen Temet Instrumentsin FT-IR–analysaattoria, jolla 
tutkittiin CRT-suodattimessa mahdollisesti syntyviä ei-säänneltyjä typpiyhdisteitä. 

 
Kuva 3. Mittausjärjestelmän rakenne. 

Kuvasta 3 voi havaita, että moottorille tuleva ilma on syötetty kahdella eri tavalla. 
Aikataulullisten syiden vuoksi kaikissa mittauspisteissä ei voitu käyttää imuilman 
massavirtamittaria. Näissä pisteissä jouduttiin rakentamaan erillinen imuputkisto, jossa käytettiin 
moottorin omaa ilmansuodatinta. Tällöin päästöjä laskettaessa moottorin ilmankulutus laskettiin 
muiden mittausten perusteella. Näillä eri ilmansyöttötavoilla ei ollut vaikutusta polttoaineen 
kulutukseen. 
 
Hiukkaskokojakauma mitattiin ELPI:llä. ELPI:lle menevä pakokaasunäyte laimennettiin kuvan 4 
mukaisella järjestelyllä. 
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Kuva 4. ELPI:n laimennusjärjestelmän rakenne. 

2.3 MITTAUKSET 

Moottorimittaukset suoritettiin VTT Prosessien moottorilaboratoriossa Espoon Otaniemessä 
syksyn 2004 ja loppukesän 2005 välisenä aikana 
 
Taulukossa 4 on esitettynä moottoreilla suoritettavaksi suunnitellut mittaukset. Alun perin 
termostaatin vaihtamista ei suunniteltu tehtävän, mutta se tuli mukaan ensimmäisten 
koemittausten perusteella. Taulukossa sarakkeen ”Huoltopiste” alla olevia nimityksiä käytetään 
taulukoissa sekä tekstissä viitattaessa tiettyyn mittauspisteeseen. 

Taulukko 4. Koeohjelma. 
Huollettava moottori 

  Toimet Huoltopiste 
1 Aloitusmittaukset alku 
2 Termostaatin vaihto termostaatti 
3 Öljyn vaihto öljyn vaihto 
4 Ilmansuodattimen tukkeutumisen simulointi imuilman kuristus/kuristus 
5 Venttiilien säätö venttiilien säätö 
6 Ruiskutussuuttimien vaihto suuttimet 
7 Ruiskutuspumpun huolto pumppu 
8 Ahtimen huolto ahdin 
9 Peruskunnostus kunnostus 

Laboratorio moottori 
1 Mittaus VEC asennettuna VEC 
2 Mittaus, VEC asennettuna, ennen CRT:tä EGR:n vaikutus 
3 Mittaus perusmoottorilla perusmoottori 
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Mittauksissa käytettiin kuormituspisteinä neljää ESC-syklin kolmestatoista pisteestä, taulukko 5. 
Pisteet valittiin polttoaineenkulutuksen toistomittauksista laskettujen keskihajontojen perusteella, 
koska haluttiin mahdollisimman tarkkoja tuloksia polttoaineenkulutuksesta. 
Polttoaineenkulutuksen lisäksi mitattiin päästöt (HC, CO, CO2, NOx) kaikissa mittauksissa. 
Kokonaista ESC-sykliä käytettiin osassa mittauksia erityisesti silloin, kun haluttiin mitata 
hiukkasmassaa (PM). VEC-järjestelmän mittauksissa mitattiin myös hiukkaskokojakauma. 

Taulukko 5. Polttoaineen kulutuksen ja päästöjen mittauksissa käytetyt kuormituspisteet. 

ESC:n piste nro 6 9 3 12 

r/min 1300 1550 1550 1800 

momentti [Nm] 830 270 540 740 

kuorma % 75 25 50 75 
 
Ennen varsinaista mittausta moottoria lämmitettiin kuormaa vähitellen lisäten niin kauan, että 
moottorin lämpötilat tasaantuivat. Tämän jälkeen moottoria käytettiin vielä kahdella eri tapaa. 
Kuormituspisteiden kohdalla annettiin moottorin käydä mitattavaa kuormituspistettä noin 10 
minuuttia ennen mittauksen aloittamista. Kokonaista ESC-sykliä ajettaessa moottoria käytettiin 
20 minuuttia 1550 r/min kuormalla 810 Nm. 
 
Varsinainen mittaus yksittäisten kuormituspisteiden kohdalla kesti 60 sekuntia. Tältä ajalta 
päästöjen pitoisuudet (ppm) tallennettiin 1 sekunnin välein. Muiden muuttujien arvot tallentuivat 
aikavälin keskiarvona, taulukosta 6 löytyvät mitatut muuttujat. Tämä minuutin kestävä mittaus 
toistettiin 10–20 kertaa peräkkäin.  

Taulukko 6. Kaikissa suoritetuissa mittauksissa tallennetut muuttujat. 

Moottori/dynamometri  Muut  
pyörimisnopeus 1/min HC-, CO-, NOx-, CO2-pitoisuudet ppm 
teho kW polttoaineenkulutus kg/h 
vääntömomentti Nm ilmankulutus kg/h 
ahtoilman paine mbar ilmankosteus % 
ahtoilman lämpötila °C ilmanpaine mbar 
jäähd.nesteen lämpötila °C imuilman lämpötila °C 
öljyn lämpötila °C mittaushuoneen lämpötila °C 
öljynpaine bar polttoaineen lämpötila °C 
    pakokaasun lämpötila °C 
 
Huoltotoimien jälkeen moottoria sisäänajettiin vaihtelevilla kuormilla vähintään yhden päivän 
ajan.  
 
Polttoaineena mittauksissa käytettiin Nesteen Tempera Green -5 moottoripolttoöljyä. 
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2.4 OMINAISPÄÄSTÖJEN LASKENTA 

Laskenta suoritettiin direktiivin 1999/96/EC laskentaohjeiden mukaisesti. Laskettaessa tuloksia 
kuormituspisteiden osalta ei direktiivin antamia painokertoimia käytetty. Kuten jo edellä on 
esitetty, ei kaikissa mittauksissa voitu käyttää ilmamäärämittaria. Taulukon 4 huoltopisteissä 
”uusi öljy”, ”kuristus” ja ”venttiilien säätö”, ei ollut käytettävissä imuilman massavirtamittaria. 
Huoltopisteissä ”uusi öljy” sekä ”kuristus” ilmankulutus laskettiin termostaatti-mittauksen 
perusteella. Huoltopisteessä ”venttiilien säätö” ilmankulutus laskettiin sen sijaan ko. mittauksen 
jälkeen tehtyjen mittausten keskiarvon perusteella, koska ilmankulutus kasvoi venttiilien säädön 
seurauksena. Mittauksesta, jossa käytettiin imuilman massavirtamittaria, laskettiin kulutetun 
ilman ja polttoaineen suhde. Tämä suhde kerrottiin polttoaineen kulutuksella mittauksissa, joissa 
imuilman massavirtaa ei voitu mitata ja näin saatiin arvio imuilman kulutukselle. 

2.5 TULOSTEN EPÄVARMUUS 

Tuloksia esitettäessä on kuvaajiin merkityt epävarmuudet laskettu taulukosta 7 löytyvien arvojen 
perusteella. Tosin kuormituspisteiden kohdalla polttoaineenkulutuksen epävarmuus laskettiin 
jokaisessa mittauksessa erikseen, koska se oli laitteiden tallennustavasta johtuen järkevästi 
suoritettavissa.Taulukon 7 arvot ovat keskihajontoja [%], jotka on laskettu useiden 
toistomittausten perusteella.  

Taulukko 7. Mitattujen tulosten keskihajonta prosentteina. 

kuormituspiste CO CO2 HC NOx FC PM 
1800/740 1,0 1,0 6,6 3,5 0,2   
1550/270 2,9 1,4 8,8 3,6 0,3   
1550/530 1,8 1,0 7,5 1,8 0,2   
1300/830 2,8 0,9 4,7 1,8 0,2   
ESC-sykli 2,5 1,6 8,0 1,3 0,2 5,2 

 

3 SUORITETUT HUOLLOT JA KORJAUKSET 
Moottorille tehdyt huollot ja korjaukset suoritti VTT:llä Matti Niinistö. Yksittäisten osien säädöt 
ja kunnostukset teki Koiviston Auto -yhtymän huoltokorjaamo Lahdessa. Osat, joita ei voitu 
kunnostaa, hankittiin pääsääntöisesti Volvolta. 
 
Moottorin kiinnityksen jälkeen ensimmäisenä huoltotoimenpiteenä ennen varsinaisia mittauksia 
oli koeajoissa havaittujen öljy-, neste- sekä polttoainevuotojen tiivistäminen. Moottoriöljyvuotoja 
ei saatu kaikilta osin tiivistettyä, mutta ne saatiin melko vähäisiksi. 
 
Seuraavassa on käyty läpi kaikki moottorille suoritetut huolto- ja korjaustoimenpiteet samassa 
järjestyksessä, missä mittauksetkin suoritettiin.  
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3.1 TERMOSTAATTI 

Koeajoissa havaittiin vuotojen lisäksi se, että jäähdytysnesteen lämpötila oli melko alhainen. 
Nesteen lämpötila nousi noin 60 ˚C ja öljyn lämpötila oli noin 70 ˚C. Ensimmäisenä 
huoltotoimenpiteenä oli näin ollen termostaatin vaihtaminen aloitusmittausten jälkeen. Kuvassa 5 
on vanha termostaatti. 

 
Kuva 5. Vanha termostaatti. 

Termostaatti oli jumiutunut auki-asentoon. Kuten kuvastakin voi havaita, siinä oli lisäksi jonkin 
verran merkkejä korroosiosta. Ilmeisesti jäähdytysnestejärjestelmässä oli joskus ollut lähes 
pelkkää vettä. Termostaatin vaihdon jälkeen jäähdytysnesteen lämpötila oli noin 80 ˚C ja öljyn 
lämpötila lähellä 90 ˚C. 

3.2 MOOTTORIÖLJY 

Ensimmäisissä mittauksissa moottorissa käytettiin vanhaa öljyä, jolla oli ajettu reilut 10 000 
kilometriä. Vanha öljy saatiin HKL:ltä. Tyypiltään se oli Teboil Super HPD 10W-30. Uudeksi 
öljyksi vaihdettiin Nesteen Turbo LXE 15W-40. Myös öljynsuodattimet vaihdettiin. 

3.3 ILMANSUODATIN 

Ilmansuodatinta ei varsinaisesti vaihdettu, mutta ilmansuodattimen tukkeutumista pyrittiin 
simuloimaan kuristamalla imuputkea kuvan 6 mukaisella kuristimella. Kuvassa on kuristin täysin 
avattuna ja suljettuna. 
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Kuva 6.  Kuristin täysin suljettuna ja avattuna. 

3.4 VENTTIILIEN SÄÄTÖ 

Venttiilien välykset säädettiin valmistajan ohjeiden mukaisesti imuventtiileillä 0,40 millimetriin 
ja pakoventtiileillä 0,70 millimetriin. Taulukosta 8 löytyy venttiilien välykset ennen 
säätötoimenpiteitä. 

Taulukko 8. Mitatut venttiilin välykset. 

sylinteri pakoventtiili imuventtiili 

1 1,05 0,55 

2 1,20 0,45 

3 0,95 0,60 

4 0,90 0,55 

5 0,95 0,55 

6 1,00 0,35 
 
Lukuun ottamatta kuudennen sylinterin imuventtiiliä ovat välykset kasvaneet. Näin ollen 
kuluminen on tapahtunut tai on ainakin ollut suurempaa muualla venttiilikoneistossa kuin 
venttiililautasen ja istukkarenkaan välissä. Venttiilien säädön yhteydessä mitattiin myös nokka-
akselin nousu venttiileistä käsin kahdesta sylinteristä, taulukko 9, jossa on myös valmistajan 
antamat minimiarvot. 
 

Taulukko 9. Nokka-akselin nousu venttiileistä mitattuna. 

sylinteri pakoventtiili imuventtiili 

1 14,05 13,05 

5 14,03 13,1 

minimi 14,0 13,0 
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3.5 RUISKUTUSSUUTTIMET 

Ruiskutussuuttimet vaihdettiin uusiin. Seuraavassa on lueteltuna sylintereittäin havainnot 
vanhoista suuttimista koepenkissä. 
 

1. Sylinteri: Avautumispaine 240 bar. Vuotaa hieman ennen avautumista. Suihkun muoto on 
kohtalainen. 

2. Sylinteri: Avautumispaine 243 bar. Suihkun muoto on hyvä. 
3. Sylinteri: Avautumispaine 245 bar. Suihkun muoto on hyvä. 
4. Sylinteri: Avautumispaine 240 bar. Vuotaa hieman ennen avautumista. Suihkun muoto on 

kohtalainen. 
5. Sylinteri: Avautumispaine 245 bar. Vuotaa selvästi ennen avautumista. Suihkun muoto on 

heikko. 
6. Sylinteri: Avautumispaine 248 bar. Suihkun muoto on hyvä. 

 
Tämän perusteella puolet suuttimista oli näinkin pitkän ajon jälkeen vielä hyvässä kunnossa. 
Taulukossa 10 on listattuna uusien suuttimien avautumispaineet. 

Taulukko 10. Uusien ruiskutussuuttimien avautumispaineet. 

Sylinteri Avautumispaine(bar) 

1. 268 

2. 265 

3. 265 

4. 270 

5. 268 

6. 270 
 

3.6 RUISKUTUSPUMPPU JA TURBOAHDIN  

Ruiskutuspumppu lähetettiin tarkastettavaksi Koiviston Autolle, jossa sen toiminta tarkastettiin ja 
säädettiin tarpeen mukaan. Ruiskutuspumppu oli hyvässä kunnossa, ainoastaan ruiskutusmääriä 
hieman säädettiin suuremmiksi. Mitään osia ei tarvinnut vaihtaa kulumisen takia. 
 
Turboahtimessa ei silmämääräisellä tarkastelulla havaittu mitään vikaa. Alun perin oli tarkoitus, 
että tämä vanha turboahdin huolletaan ja mahdollisista vioista annetaan raportti. Turboahdin 
lähetettiin huollettavaksi Koiviston Auto -yhtymän huoltokorjaamolle. Pienen väärinkäsityksen 
vuoksi tilalle saatiin aivan samanlainen, mutta uusi ahdin. 

3.7 PERUSKUNNOSTUS 

Toisin kuin diplomityössä mainittiin, moottori päätettiin loppujenlopuksi kunnostaa. Näin ollen 
tulokset kunnostuksen osalta puuttuvat diplomityöstä. Koska moottori oli jo avattu osien kunnon 
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tarkistamista varten, ei osien uusimisesta tullut paljoa lisätyötä. Moottoriin uusittiin seuraavat 
osat: imu- ja pakoventtiilit, männänrenkaat, runkolaakerit, kiertokangenlaakerit, vesipumppu. 
Näiden lisäksi myös öljypumppu kunnostettiin ja kaikki tiivisteet uusittiin. Tämän seurauksena 
moottorin öljyvuodot loppuivat. 
 
Taulukosta 11 löytyvät sylinterimitat. Valmistajan ohjeen mukaan sylinteriputket ja männät on 
uusittava, mikäli kuluma on suurempi kuin 0,40 -0,45 mm ohjearvosta, joten niitä ei vaihdettu. 
Taulukosta 12 löytyy mitatut männänrenkaiden päittäisvälykset. Toisessa puristusrenkaassa 
(rengas 2) on jo selvää kulumaa. Moottorista mitattiin myös ohivuodot sekä puristuspaineet. 
Kunnostuksen seurauksena ohivuodot pienenivät hieman. Puristuspaineet olivat suunnilleen 
ohjearvossa 3,6 MPa ennen ja jälkeen kunnostuksen. 
 

Taulukko 11. Sylinterin ja männän halkaisijat[mm]. 

Sylinteri Sylinterin halkaisija Männän halkaisija 
1. 120,600-120,610 120,515 
2. 120,590-120,610 120,520 
3. 120,600-120,610 120,515 
4. 120,590-120,620 120,520 
5. 120,590-120,610 120,515 
6. 120,590-120,610 120,520 

ohjearvo 120,65 
 

Taulukko 12. Männänrenkaiden päittäisvälykset[mm]. 
Sylinteri 1 2 3 4 5 6 ohjearvo 
rengas 1 0,50 0,48 0,51 0,49 0,50 0,50 0,50 
rengas 2 0,78 0,75 0,80 0,77 0,80 0,85 0,70 

öljyrengas 0,40 0,41 0,42 0,40 0,45 0,40 0,40 
 
Kunnostuksen yhteydessä moottoriin laitettiin uudet öljyt (Nesteen Turbo LXE 15W-40), jolla 
saattaa olla vaikutusta kulutukseen, vaikkakin moottoria sisäänajettiin muutaman päivän ajan. 

4 TULOKSET HUOLTO-OSUUDESTA 
4.1 POLTTOAINEEN OMINAISKULUTUS 

Seuraavissa kuvissa 7–11 on esitetty polttoaineen ominaiskulutuksen absoluuttiset tulokset 
neljässä kuormituspisteessä sekä koko ESC-syklissä. ESC-sykli mitattiin vain muutaman 
korjaustoimenpiteen jälkeen ja silloinkin ESC-sykliä käytettiin lähinnä hiukkaspäästöjen 
mittausta varten. ESC-sykliä ei mitattu lainkaan termostaatin vaihdon yhteydessä. Tämän vuoksi 
ESC-syklin muutokset (kuva 10) näyttävät näennäisesti paremmilta kuin tulokset neljässä 
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kuormituspisteessä. ESC-syklin tuloksissa on myös mukana ilman ahtoilmanjäähdytystä mitattu 
kulutus. Kuvien tuloksia tutkittaessa on syytä muistaa, että muutokset jonkin huoltotoimen 
kohdalla vaikuttavat myös kaikkiin ko. huollon jälkeen tehtyihin mittauksiin. Poikkeuksena on 
huolto ”imuilman kuristus”, joka on vain tilapäinen muutos.  
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Kuva 7. Suoritettujen huoltotoimenpiteiden vaikutus polttoaineen ominaiskulutukseen 
kuormituspisteessä 1800/740 (huolto ”imuilman kuristus” on tilapäinen muutos muut pysyviä). 
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Kuva 8. Suoritettujen huoltotoimenpiteiden vaikutus polttoaineen ominaiskulutukseen 
kuormituspisteessä 1550/270 (huolto ”imuilman kuristus” on tilapäinen muutos muut pysyviä). 
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Kuva 9. Suoritettujen huoltotoimenpiteiden vaikutus polttoaineen ominaiskulutukseen 
kuormituspisteessä 1550/530 (huolto ”imuilman kuristus” on tilapäinen muutos muut pysyviä). 

110

130

150

170

190

210

230

1300/830

om
in

ai
sk

ul
ut

us
[g

/k
W

h]

alku
termostaatti
uusi öljy
imuilman kuristus
vent.säätö
suuttimet
pumppu
ahdin
kunnostus

 
Kuva 10. Suoritettujen huoltotoimenpiteiden vaikutus polttoaineen ominaiskulutukseen 
kuormituspisteessä 1300/830 (huolto ”imuilman kuristus” on tilapäinen muutos muut pysyviä). 
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Kuva 11. Polttoaineen ominaiskulutus ESC-syklissä. ESC-sykliä ei mitattu kaikkien 
huoltotoimenpiteiden kohdalla. 

Taulukkoon 13 on kirjattu ominaiskulutuksen muutokset [%] edelliseen tulokseen verrattuna. 
Taulukosta puuttuu mittaus ”kuristus”, joka on tilapäinen muutos. Kuristuksen aiheuttamia 
muutoksia käsitellään erikseen. 

Taulukko 13. Ominaiskulutuksen muutosprosentti[%] edelliseen(taulukossa) tulokseen 
verrattuna. Lisäksi kokonaismuutos alku- ja loppumittausten välillä. 

  
termos- 
taatti 

uusi 
öljy 

vent. 
säätö suuttimet pumppu ahdin kunnostus 

alku- 
kunnostus

1800/740 -1,5 0,4 0,3 0,3 -0,3 -0,6 -0,2 -1,5 
1550/270 -3,7 0,8 1,6 0,0 0,1 -0,8 0,0 -2,0 
1550/530 -2,1 0,9 0,3 0,0 -0,1 -0,3 0,1 -1,2 
1300/830 -1,7 0,8 -0,3 0,8 -0,4 -0,4 0,6 -0,6 

ESC   -0,8 -1,0 -1,5 
 
Taulukon 13 tulosten perusteella voidaan todeta, että ainoa merkittävä huoltotoimenpide on ollut 
termostaatin uusiminen. Muut muutokset ovat sen rinnalla melko vähäisiä. Termostaatin 
uusiminen nostaa moottorin käyntilämpötilaa ja erityisesti öljyn lämpötilaa, mikä pienentää öljyn 
viskositeettiä. Viskositeetin pienentyminen laskee polttoaineenkulutusta. Öljyn vaihdon 
yhteydessä käy päin vastoin, eli viskositeetti kasvaa, jolloin myös kulutus kasvaa. Kulutus on 
myös kasvanut venttiilien säädön seurauksena kuormalla 1550/270. Koska kulutuksen 
kasvaminen on tapahtunut vain pienellä kuormalla, johtuu kulutuksen kasvu melko varmasti 
venttiilien lisääntyneestä aukioloajasta sekä ajoituksen muuttumisesta. Erityisesti pakoventtiilin 
aikaisempi aukeaminen huonontaa paisuntaa ja edelleen mäntään tehtyä työtä, mikä näkyy 
kasvaneena kulutuksena. Muiden tulosten arviointi löytyy diplomityöstä.  

4.1.1 Imuilman kuristuksen vaikutus 

Imuilmavirtauksen kuristamisella pyrittiin jäljittelemään ilmansuodattimen tukkeutumista. 
Kuristus toteutettiin kohdassa 3.3 esitetyllä tavalla. Kuristimen käyttö oli hieman ongelmallista, 
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sillä kaikissa kuormituspisteissä ei voitu käyttää yhtä suurta kuristusaukkoa. Itse asiassa 
kuormituspisteessä 1300/830 moottori ei käynyt kunnolla, jos imuilmavirtausta kuristi vähänkin. 
Kuormituspisteessä 1550/270 voitiin käyttää kuristimen pienintä aukkoa. Kuormituspisteitä 
1550/530 ja 1800/740 virtausta kuristettiin sen verran, että moottori vielä käy hyvin. Taulukossa 
27 on esitetty kuristuksen aiheuttamat prosentuaaliset muutokset kulutukseen. Taulukosta 
löytyvät myös paineet imuputkessa kuristimen jälkeen. 

Taulukko 14. Kuristuksen vaikutus kulutukseen kuormituspisteissä (verrattuna huoltopisteeseen 
”uusi öljy”). 
kuormitus-
piste 

kulutuksen 
muutos (%) 

absoluuttinen paine 
imuputkessa (bar) HUOM 

1800/740 1,3 0,87  
1550/270 1,5 0,95 maks. kuristus
1550/530 0,3 0,94  
1300/830 -0,1 0,99 ei kuristusta 

 
Vaikutukset kulutukseen ovat loogisia. Imuilmavirtauksen kuristaminen vaikuttaa turboahtimen 
tekemään pumppaustyöhön, aivan kuten ilmansuodattimen tukkeutuminenkin. Yleensä 
turboahdetun moottorin pumppaustyö on positiivinen eli turboahdin tekee työtä moottorille. 
Kuristaminen pienentää tätä turboahtimen tekemää työtä, mikä näkyy lisääntyneenä 
polttoaineenkulutuksena. 

4.1.2 Lisälaitteet 

Näissä mittauksissa tutkittiin myös kaupallisten lisälaitteiden vaikutus polttoaineen kulutukseen. 
Mitatut lisälaitteet perustuivat kolmeen erilaiseen tekniikkaan; magnetismiin, metallia 
pinnoittavaan aineeseen (joka lisätään öljyn joukkoon) sekä ilman sekoittamiseen 
polttoaineeseen. Laitteiden valmistajien mukaan niiden pitäisi vähentää kulutusta useita 
prosentteja. Kuvan 12 perusteella voidaan kuitenkin todeta ettei näissä mittauksissa kyseisillä 
laitteilla ollut käytännön vaikutusta polttoaineen kulutukseen. 

17 



  

 

Lisälaitteet

150

170

190

210

230

250

270

290

1800/740 1550/270 1550/530 1300/830

ku
lu

tu
s[

g/
kW

h] perusmoottori
tekniikka A
tekniikka B
tekniikka C

 
Kuva 12. Eri tekniikoihin perustuvien lisälaitteiden vaikutus ominaiskulutukseen. 

 

4.2 YHTEENVETO PÄÄSTÖISTÄ 

Päästöt mitattiin samanaikaisesti polttoaineenkulutusmittausten kanssa. Taulukossa 15 ovat eri 
päästökomponenttien muutosprosentit huoltopisteiden ”alku” ja ”kunnostus” välillä neljässä 
kuormituspisteessä sekä ESC-syklissä. Kokonaisuutena muutokset ovat suhteellisen pieniä ja 
vielä väärään suuntaan, joten päästöjen takia moottoria ei kannata lähteä suuremmin korjaamaan. 
Normaali huoltaminen on kuitenkin moottorin toimivuuden ja kestävyyden kannalta olennaista. 
Taulukon 15 HC-päästöjen muutokset vaikuttavat prosentuaalisesti suurilta mutta g/kWh arvoissa 
muutokset eivät ole kovin merkittäviä, koska arvot ovat hyvin pieniä. Tarkempi erittely päästöistä 
löytyy diplomityöstä. Tosin diplomityössä hiukkaspäästöt kokonaisuudessaan olivat pienentyneet 
15% ”alku” ja ”ahdin” mittausten välillä, diplomityöstä puuttuva kunnostusosuus kasvatti 
hiukkastulosta. Myös muut päästöt muuttuivat hieman.  

Taulukko 15. Päästöjen prosentuaaliset muutokset huoltopisteiden ”alku” ja ”kunnostus” välillä 
kuormituspisteissä sekä ESC-syklissä. 

kuormituspiste NOx HC CO PM 
1800/740 11 47 3
1550/270 17 16 -1
1550/530 14 12 -4
1300/830 17 42 3   
ESC 10 48 4 6
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5 TULOKSET VEC-OSUUDESTA 
Näissä mittauksissa käytettiin eri moottoria kuin huolto-osuuden mittauksissa. Moottorit olivat 
tyypiltään samanlaisia, mutta erona oli ahtoilman jäähdytyksen toteutus. Moottorissa, jota näissä 
mittauksissa käytettiin, oli raakavesikiertoinen ahtoilman jäähdytys. Vesikierto oli aikanaan 
säädetty sellaiseksi, että maksimiteholla ahtoilman lämpötila pysyi noin 40 °C:ssa. Tällöin 
lämpötila oli melko alhainen osakuormilla. Alhaisena pysyvä lämpötila huomattiin vasta, kun 
kaikki mittaukset oli jo tehty. Alhainen ahtoilman lämpötila optimoi jossain määrin NOx-tuloksia. 
Tämän vuoksi päätettiin suorittaa vielä muutamia mittauksia, joissa nostettiin ahtoilman 
lämpötilaa, jotta saatiin selville sen vaikutus NOx-päästöihin. VEC-järjestelmästä mitattiin 
päästöt myös ennen CRT-suodatinta (hapettava katalysaattori + hiukkasloukku), millä pyrittiin 
selvittämään EGR:n vaikutus päästöihin. Kuvissa tätä on merkitty selitteellä EGR. Mittauksissa 
käytettiin samoja kuormituspisteitä kuin huolto-osuuden mittauksissa sekä koko ESC-sykliä. 

5.1 NOX-PÄÄSTÖT 

Kuvassa 13 ovat NOx-tulokset ESC-syklin sekä neljän kuormituspisteen osalta. Tulosten 
perusteella VEC näyttäisi täyttävän valmistajan lupaukset Euro 4 -tasosta (3,5 g/kWh). Itse 
asiassa tulos ESC-syklissä on hieman alle Euro 5 -tason (2,0 g/kWh). Tosin virallisia arvoja 
varten VEC-järjestelmä tulisi testata myös dynaamisella ETC-testillä. Se ei näissä mittauksissa 
ollut kuitenkaan mahdollista. Näissä mittauksissa ahtoilman jäähdytys oli liian tehokas. 
Ahtoilman lämpötila pysyi noin 35 °C:ssa, vaikka imuilmaan oli sekoitettu noin 150 asteista 
pakokaasua. Myöhemmin suoritetuissa uusinta mittauksissa ahtoilman lämpötila nostettiin noin 
50 °C:een. Tällöin NOx-päästöt nousivat hieman yli 2,0 g/kWh. Yksi ESC-sykli ajettiin myös 
kokonaan ilman ahtoilman jäähdytystä. Tällöin ahtoilman lämpötila oli lähes 100 °C. Tämä 
mittaus oli hieman ongelmallinen, koska ahtoilman lämpötilan noustessa yli 100 asteen alkoi 
moottorinohjaus rajoittaa tehoa. Näin ollen korkean kuorman pisteitä ei voitu ajaa täysimittaisina, 
vaan mittaus suoritettiin lyhennettynä. Tämän mittauksen NOx-tulos oli noin 2,3 g/kWh. Näin 
pienet muutokset NOx-päästöissä ahtoilman lämpötilan noustessa johtuvat siitä, että VEC-
järjestelmä lisää EGR:n määrää kompensoidakseen NOx-päästöjen nousua. Taulukosta 16 
löytyvät prosentuaaliset muutokset imuilman kulutuksessa näissä kolmessa eri lämpötilatasossa 
perusmoottoriin verrattuna. Käytännössä kyseisen prosenttiluvun verran on imetty kierrätettävää 
pakokaasua. Lisääntynyt EGR-määrä kasvattaa CO-päästöjä, mutta muihin päästöihin ahtoilman 
lämpötilalla ei ole käytännössä merkitystä. 
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Kuva 13. NOx-päästöt VEC-osuuden mittauksissa. Mitattu perusmoottori, pelkän EGR:n vaikutus 
sekä koko VEC-järjestelmä. 

VEC-järjestelmälle suoritettiin myös pakokaasun sisältämien kaasukomponenttien analyysi     
FT–IR-analysaattorilla ESC-syklissä. Mittaus suoritettiin ennen CRT-suodatinta sekä sen jälkeen. 
Näillä mittauksilla haluttiin varmistaa kuvassa 13 näkyvän eron EGR- ja VEC-mittauksen välillä 
johtuvan vain siitä, että osa päästöistä kiertää takaisin moottoriin. Lisäksi haluttiin mitata NO:n ja 
NO2:n suhde ennen ja jälkeen CRT:n. CRT:n hapetuskatalysaattorissa NO hapettuu NO2:ksi. 
Muodostunut NO2 hapettaa hiukkasloukkuun jääneet hiukkaset hiilimonoksidiksi. Tällöin NO2 
pelkistyy takaisin NO:ksi. Mittauksissa ei havaittu CRT:n vaikuttavan pakokaasun 
koostumukseen. NO- ja NO2-pitoisuudet olivat samaa luokkaa ennen ja jälkeen CRT:n. NO2-
pitoisuuksissa CRT:n jälkeen esiintyi pieniä piikkejä kuormanmuutostilanteissa. N2O:ta, jota 
saattaa syntyä hapettavissa katalysaattoreissa ja jota NOx-analysaattorit eivät mittaa, ei esiintynyt 
käytännössä lainkaan. 
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Taulukko 16. VEC:in aiheuttamat imuilman kulutuksen muutokset (%) eri ahtoilman 
lämpötiloilla perusmoottoriin verrattuna. Kyseisen prosenttiluvun verran on kierrätetty 
pakokaasua takaisin sylinteriin. 

ESC:n piste ahtoilma 35 °C ahtoilma 50 °C ahtoilma 100 °C
1 -30 -31 -37 
2 -17 -22 -21 
3 -24 -28 -32 
4 -22 -27 -29 
5 -23 -26 -44 
6 -20 -24 -25 
7 -28 -31 -37 
8 -20 -26 -28 
9 -27 -31 -37 

10 -19 -26 -23 
11 -26 -31 -39 
12 -23 -29 -30 
13 -25 -30 -33 

 

5.2 HIUKKASET JA HIUKKASKOKOJAKAUMA 

Hiukkasmittausten tulokset selviävät kuvasta 14. Kuvasta voi havaita perusmoottorin 
hiukkasmäärän olevan samaa tasoa kuin oli huolto-osuuden mittauksissa käytetyllä moottorilla. 
Kuvasta näkyy myös selvästi EGR:n palamista huonontava vaikutus, mikä lisää hiukkasten 
tuottoa. Hiukkasmäärä EGR:n vaikutuksesta on noin 3,5-kertainen verrattuna perusmoottoriin. 
Toisaalta kuvasta näkyy hyvin myös se, kuinka tehokas CRT-suodatin todellisuudessa on. CRT 
pienentää hiukkasmäärää sille näkyvästä tilanteesta noin 97 % ja perusmoottoriin nähden 89 %. 
Tulos 0,01 g/kWh on puolet Euro 4 ja 5 -raja-arvosta. 
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Kuva 14. Hiukkaspäästöt VEC-osuuden mittauksissa. Mitattu perusmoottori, pelkän EGR:n 
vaikutus sekä koko VEC-järjestelmä. 

Kuvassa 15 ovat ESC-syklin aikana ELPI:llä mitatut hiukkaskokojakaumat sekä perusmoottorilla 
että VEC:llä toistettuna kahteen kertaan. Kuvasta voidaan havaita mittauksen toistettavuuden 
olevan melko hyvä. Kuvassa noin 0,1 mikrometrin kohdalle osuvasta huipusta, ns. nokimoodi, 
kertyy pääosa hiukkasten massasta. Kuvan perusteella voidaan myös todeta VEC:in, tai 
oikeastaan CRT:n, vähentävän hiukkaslukumäärää tehokkaasti kaikissa kokoluokissa eikä 
pelkästään hiukkasmassaa tuottavasta osasta. Tämä on hyvä tulos, koska näin ei ole välttämättä 
kaikkien suodattimien kohdalla, sillä on mahdollista optimoida hiukkassuodatin poistamaan vain 
massaa tuottava osa. Kuitenkin lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet näiden pienempien 
hiukkasten olevan ihmiselle jopa haitallisempia kuin suuremmat hiukkaset. On siis tärkeää, että 
hiukkassuodatin vähentää myös pienimpiä hiukkasia. Kyseisellä CRT-suodattimella ESC-
syklissä hiukkaslukumäärät pienenevät eri kokoluokissa noin 90–99 %. 
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Kuva 15. Perusmoottorin sekä VEC-järjestelmän hiukkaskokojakauma, kun mittauksiin käytetään 
ESC-sykliä. 

5.3 HC- JA CO-PÄÄSTÖT 

VEC-mittausten HC-päästöt on esitettynä kuvassa 16 kaikkien mittausten osalta. Kuvasta 
voidaan huomata, ettei EGR lisää käytännössä lainkaan HC-päästöjä, kun otetaan huomioon 
mittausvirhe. Sen sijaan CRT vähentää niitä tehokkaasti. HC-päästöt vähenevät keskimäärin 94 
% perusmoottoriin verrattuna. Jo perusmoottorin HC-päästö ESC-syklissä alittaa Euro 4 ja 5 -
raja-arvon 0,46 g/kWh selvästi. 
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Kuva 16. HC-päästöt VEC-osuuden mittauksissa kuormituspisteiden sekä ESC-syklin osalta. 
Mitattu perusmoottori, pelkän EGR:n vaikutus sekä koko VEC-järjestelmä. 

Kuvasta 17 löytyvät VEC-mittausten CO-päästöt. Siitä on selvästi havaittavissa EGR:n palamista 
huonontava vaikutus. Kun sylinterissä oleva ilmamäärä pienenee, CO-päästöt nousevat selvästi. 
ESC-syklissä päästöt kasvavat lähes 250 % ja neljässä kuormituspisteessä 70–170 %. CRT 
vähentää tehokkaasti myös näitä CO-päästöjä. ESC-syklin osalta CO-päästö vähenee noin 96 % 
EGR-mittaukseen nähden. Kuormituspisteessä 1550/270 tämä vähennys on 99 % ja muissa 
kuormituspisteissä noin 90 %. Myös CO-päästö ESC-syklissä alittaa selvästi Euro 4 ja 5 -raja-
arvon 1,5 g/kWh jo perusmoottorinkin osalta. Ahtoilman lämpötilan nousu nosti CO-päästöjä. 
Kun imusarja lämpötila oli 50 astetta, kasvoi CO-tulos noin 45 % kuvan 17 VEC-mittaukseen 
nähden. Imusarjan lämpötilan ollessa lähes 100 astetta kasvu oli noin 180 %, absoluuttisen arvon 
ollessa 0,14 g/kWh. Tämä johtui lisääntyneestä kierrätettävän pakokaasun määrästä. 
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Kuva 17. CO-päästöt VEC-osuuden mittauksissa kuormituspisteissä sekä ESC-syklissä. Mitattu 
perusmoottori, pelkän EGR:n vaikutus sekä koko VEC-järjestelmä. 
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5.4 POLTTOAINEEN OMINAISKULUTUS 

Polttoaineenkulutus kasvoi VEC-järjestelmän myötä. Kuvassa 18 on kulutuksen muutosprosentit 
perusmoottorin sekä VEC:in välillä. Alhainen ahtoilman lämpötila, noin 35 °C, pienentää hieman 
polttoaineenkulutusta, koska EGR:n määrä on tällöin pienempi. Mittauksissa, joissa nostettiin 
ahtoilman lämpötilaa, ei ollut käytettävissä polttoainevaakaa. Arvioitaessa CO2-tulosten pohjalta 
polttoaineenkulutusta, mittauksessa jossa ahtoilman lämpötila nostettiin noin 50 °C, kasvaisi 
kulutus vielä noin 2,5 % kuvan 18 ESC-tuloksesta. Samalla tavalla arvioitaessa kulutusta 
mittauksessa, jossa ei käytetty ahtoilman jäähdytystä lainkaan, saadaan kulutuksen kasvuksi noin 
10 %. 
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Kuva 18. VEC:in aiheuttama polttoaineen ominaiskulutuksen muutos (%) perusmoottoriin 
verrattuna kuormituspisteiden sekä ESC-syklin osalta. 

Kulutuksen kasvaminen VEC:in myötä johtuu osittain siitä, että EGR huonontaa palamista ja 
edelleen palamisen hyötysuhdetta. Kulutukseen vaikuttaa myös itse EGR-venttiilin rakenne. 
EGR-venttiilissä on kuvan 19 mukainen läppäventtiili, jolla tehostetaan kierrätettävän 
pakokaasun imua. Kuristusläppä haittaa imuilman virtausta. Tämä pienentää turboahtimen 
moottorille tekemää pumppaustyötä (aivan kuten imuilman kuristus huolto-osuudessa) ja lisää 
polttoaineenkulutusta. Kuvassa 20 näkyy pienempi läppäventtiili, jolla säädetään varsinainen 
EGR:n määrä. 
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Kuva 19. EGR-venttiili. 

 
Kuva 20. EGR-venttiili, pienempi (vasen) läppäventtiili säätää EGR:n määrää ja suurempi 
kuristaa imuilmavirtausta. 

6 YHTEENVETO 
Tulokset huolto-osuudesta eivät olleet aivan sitä mitä ensi alkuun odotettiin. Toisaalta tämä 
700.000 kilometriä ajettu moottori oli jo mittauksiin tullessaan päästöiltään ja kulutukseltaan 
melko hyvässä kunnossa. Polttoaineen kulutuksen osalta merkittävin huoltotoimenpide oli 
rikkinäisen termostaatin vaihtaminen. Termostaatin vaihdon myötä moottorin jäähdytysnesteen 
lämpötilatasot nousivat suunnitellulle tasolle. Tämä näkyi selvästi myös kulutuksessa. Kulutus 
pieneni valituissa neljässä kuormituspisteessä 1,5–3,7 %. Kaikki suoritetut huollot termostaatin 
vaihtamisen jälkeen kasvattivat jossain määrin polttoaineenkulutusta. Tulokset päästöjen osalta 
olivat samansuuntaisia. Päästöistä HC- ja CO-päästöt pysyivät lähes muuttumattomina. NOx-
päästöt kasvoivat alku- ja lopputilanteen välillä maksimissaan 17 %. Hiukkaspäästöt kasvoivat 
noin 6 %. Kaupallisilla lisälaitteilla ei saatu aikaan polttoaine säästöä. 
 
Tulosten valossa ei näinkään paljon ajettua moottoria kannata lähteä huoltamaan/korjaamaan 
ilman selvää syytä. On syytä huomauttaa, että saadut tulokset pätevät ainoastaan tähän mitattuun 
moottorityyppiin tai oikein täsmällisesti ajateltuna vain kyseiseen moottoriin. Jos vastaavan 
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tyyppisen moottorin normaalit huollot, kuten moottoriöljyn sekä ilmansuodattimen vaihto, on 
suoritettu ajallaan, ei ole järkevää syytä, mikseivät tulokset olisi laajennettavissa näihinkin 
moottoreihin. Normaalien huoltojen tekeminen ajallaan on perusedellytys moottorin 
kestävyydelle. Öljynvaihdon tärkeyttä on syytä vielä korostaa, sillä vanhaan öljyyn kerääntyneet 
epäpuhtaudet lisäävät moottorin kulumista. 
 
Linja-auto liikennöitsijän kannalta saadut tulokset ovat melko edullisia, koska näinkin paljon 
ajetun moottorin kulutus on vielä alhainen eikä kalliita korjauksia kannata tehdä. Tulokset 
kuitenkin osoittavat sen, että termostaatin oikeanlaisesta toiminnasta ja koko 
jäähdytysjärjestelmän kunnosta kannattaa pitää huolta. 
 
VEC-mittauksissa saadut tulokset olivat päästöjen osalta hyviä. HC-päästöt pienenivät yli 90 % 
sekä CO-päästöt 70–98 % perusmoottoriin verrattuna. NOx-päästöt olivat lähellä Euro 5 tasoa. 
Hiukkaspäästöt pienenivät noin 90 % perusmoottoriin nähden, jolloin ne ovat puolet asetetusta 
Euro 4 ja 5 raja-arvosta. VEC-järjestelmä lisää moottorin polttoaineenkulutusta 4–7 %. Virallisia, 
direktiivin ohjeiden mukaisia tuloksia varten VEC-järjestelmä tulisi mitata käytetyn ESC-syklin 
lisäksi ETC-syklillä, mikä ei näiden mittausten kohdalla ollut mahdollista. 
 
Saadut tulokset osoittavat moottorin täyttävän ainakin Euro 4 -raja-arvot, aivan kuten valmistaja 
ilmoittaa. Polttoaineenkulutuksen kasvu on kohtuullinen, jos otetaan huomioon päästöjen 
vähentyminen sekä sitä kautta saavutettava moottorin pidempi käyttöikä. 
 
Seuraavana tehtävänä voisikin olla VEC-järjestelmän asentaminen johonkin bussiin koekäyttöä 
varten. Bussia voitaisiin mitata VTT:n raskaan kaluston alustadynamometrissä ja näin saada 
tietoa VEC-järjestelmän toimivuudesta todellista ajoa jäljittelevässä mittaussyklissä. Lisäksi 
bussille voitaisiin tehdä pidemmän ajan seurantakoe, jossa selvitettäisiin VEC-järjestelmän 
toimivuus sen vanhetessa. 
 
Kokonaisuutena tutkimuksen tulokset ovat tiivistettävissä seuraavasti. Vielä paljon ajettunakin 
Volvon DH10A moottori on hyvässä toimintakunnossa eikä sitä näin ollen kannata kunnostaa 
ilman selvää syytä. Volvon tarjoama VEC-järjestelmä toimii ainakin laboratorio-olosuhteissa 
erittäin hyvin. Saatujen tulosten perusteella VEC-järjestelmä kannattaisi asentaa kyseiseen 
moottorityyppiin jopa ilman moottorin peruskunnostusta.  
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