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1

Johdanto

Tämän työn tarkoituksena on tutkia moottorin öljynkulutukseen vaikuttavia tekijöitä:
Mitkä kaikki tekijät voivat aiheuttaa öljynkulutusta moottorissa? Mitkä ovat suurimmat/todennäköisimmät tekijät kokonaisöljynkulutuksessa? Miten öljynkulutusta voidaan ehkäistä?

Koemoottorina työssä käytetään 2005 vuoden Nissan Almeran polttomoottoria. Autossa
on 1,8-litrainen bensiinimoottori, jolla on ajettu noin 220 000 kilometriä. Auton moottorin
on vuosien varrella todettu kuluttavan öljyä huomattavasti. Auton moottori puretaan ja
tehdään tarvittavat mittaukset öljynkulutuksen syiden selvittämiseksi. Työ suoritetaan kokonaisuudessaan omalla konehallilla.
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Moottoriöljyt

Yksi moottoriöljyn kulutukseen merkittävästi vaikuttava tekijä kaikissa polttomoottoreissa
on itse voiteluöljy ja sen ominaisuudet. Voiteluöljyt koostuvat monista eri aineiden kokonaisuuksista, joihin kuuluvat erilaiset perusöljyt ja lisäaineet. Voiteluöljyistä on olemassa
kahta erilaista päätyyppiä, mineraaliöljyt ja synteettiset öljyt. Mineraaliöljyt valmistetaan
raakaöljystä tislaamalla, kun taas synteettisten öljyjen valmistuksessa käytetään erilaisia
kemiallisia prosesseja ja lisäaineita, joiden avulla saadaan muutettua perusöljyn ominaisuuksia (taulukko 1). Osasynteettisten voiteluöljyjen valmistuksessa taas on käytetty mineraalipohjaisten ja synteettisten perusöljyjen sekoitusta. Valmistamalla osasynteettisiä
öljyjä saadaan perusöljyn ominaisuudet mineraaliöljyn ja synteettisen öljyn välille. Oikeilla perusöljyillä ja lisäaineilla saadaan halutut ominaisuudet valmiille voiteluöljylle halutuissa olosuhteissa. Voiteluöljyille tärkeitä mitattavia ominaisuuksia ovat muun muassa
viskositeetti, leimahduspiste ja jähmepiste. Alla olevassa taulukossa on kerrottu erilaisten lisäaineiden vaikutuksista voiteluöljyyn. (Ajoneuvojen voiteluaineet -opas 2006.)
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Taulukko 1.

Eri lisäaineiden vaikutus voiteluöljyyn (Ajoneuvojen voiteluaineet –opas 2006).

Lisäaine
Jähmepisteen alentajat
Viskositeetti-indeksin parantaja
lisäaineet
Puhdistavat ja jakauttavat (nk.
pesevät) lisäaineet
Kulumisenestolisäaineet
Vaahdonestolisäaineet
Hapettumisenestolisäaineet
Syöpymisenestolisäaineet
Emäksisyyttä antavat lisäaineet

Vaikutus
Parantavat öljyn juoksevuutta alhaisissa lämpötiloissa
Vähentävät öljyn viskositeetin riippuvuutta lämpötilan
vaihtelusta
Estävät mäntien ja männänrengasurien karstoittumisen
ja pitävät palamisesta syntyvän noen hienojakoisena
öljyn joukossa
Vähentävät mekaanista kulumista suurten kuormitusten
alaisissa moottorin osissa
Estävät öljyn vaahtoamisen
Estävät öljyn hapettumisen korkeissa lämpötiloissa
Neutraloivat polttoaineen rikin aiheuttamat happamat
palamistuotteet etenkin dieselmoottoreissa
Neutraloivat polttoaineen rikin aiheuttamat happamat
palamistuotteet etenkin dieselmoottoreissa

Voiteluöljyille on auto- ja konetekniikassa satoja erilaisia käyttökohteita, joten erilaisia
voiteluöljykokonaisuuksia tarvitaan myös lähes saman verran. Lisäksi moottoritekniikka
kehittyy koko ajan, ja sen takia myös voiteluöljyille tulee koko ajan lisää vaatimuksia niin
voiteluun liittyvissä ominaisuuksissa kuin myös ympäristöystävällisyyteen liittyvissä ominaisuuksissa.

2.1

Moottoriöljyn tehtävät moottorissa

Moottoriöljyn ensisijainen tehtävä on vähentää moottorin liikkuvien osien välistä kitkaa
muodostamalla niiden väliin ohut öljykalvo ja suojata niitä kulumiselta ja välittömiltä vaurioilta. Öljykalvon paksuuteen ja kestävyyteen vaikuttaa erityisesti voiteluöljyn laatu ja
viskositeetti.

Toinen tehtävä moottoriöljyllä on poistaa ilmapolttoaineseoksen palamisesta aiheutuvaa
lämpöä moottorin kriittisistä osista, kuten männänhelmasta ja -renkaista. Suurin osa
moottorin lämmöstä poistuu jäähdytysnesteen kautta moottorista, mutta moottoriöljyn
lämmön poistamisen osuus on kuitenkin jopa kolmasosa moottorin kokonaisjäähdytystarpeesta.
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Moottorin osien tarkan yhteensopivuuden viimeistelee moottorissa voiteluöljy. Se tiivistää pienet välykset moottorissa, kuten männänrenkaat sylinteriin ja tekee moottorista
mahdollisimman tiiviin kokonaisuuden.

Polttoaineen palamisesta moottorissa syntyy epäpuhtauksia, varsinkin männän rengasuriin, jotka kiinnittyvät kovana karstana. Karsta estää männänrenkaita liikkumasta toivotulla tavalla, mikä heikentää öljyn jäähdyttäviä ja tiivistäviä ominaisuuksia. Voiteluöljyn
puhdistavat ja hajottavat ominaisuudet pitävät palamisesta johtuvan karstan ja noen riittävän pieninä hiukkasina, jotta epäpuhtaudet eivät pääse tukkimaan öljykanavia. Öljykanavien puhtaus on ensiarvoisen tärkeää, jotta moottorin kaikki liikkuvat osat saavat
tarvittavan voitelun. Lisäksi välittömän rikkoutumisen ehkäisemisessä voiteluöljyn vapaa
liikkuminen öljykanavissa on välttämätöntä. Öljyn puhdistavat ominaisuudet ovat myös
ensiarvoisen tärkeitä, jotta moottorin osien liikkuvuus ja sitä kautta toiminta saadaan pidettyä optimaalisena.

Moottoriöljy myös suojaa moottorin kirkkaita metallipintoja korroosiolta ja syöpymiseltä.
Moottoria käytettäessä sen sisälle pääsee aina kosteutta imettävän ilman ja polttoaineen
palamisen seurauksena. Moottoriöljyn muodostaman tiiviin suojakerroksen ansiosta kosteus tai polttoaineen palamisesta syntyvät erilaiset syövyttävät hapot eivät pääse suoraan kiinni moottorin sisäpintoihin. (Ajoneuvojen voiteluaineet -opas 2006.)

2.2

Moottoriöljyn luonnollinen kuluminen

Kaikissa polttomoottoreissa tapahtuu aina vähäistä luonnollista moottoriöljyn kulumista.
Männänrenkaat eivät kaavi kaikkea öljyä pois sylinterien seinämiltä, jolloin seinämiin jäänyt öljy päätyy palotilaan, höyrystyy ja palaa palokaasujen mukana ulos moottorista.
Myös männänrenkaiden ja mäntien rengasurien väleistä pääsee kulkeutumaan vähäisiä
määriä moottoriöljyä kampikammiosta palotilaan ja palokaasujen mukana ulos moottorista (kuva 1). Näiden lisäksi myös moottorin yläkautta pääsee vähäisiä määriä moottoriöljyä venttiilien ohjaimien kautta imukanaviin ja niistä edelleen palotilaan. Näiden edellä
mainittujen normaalin öljynkulutuksen aiheuttajien osuus on kuitenkin varsin pieni kunnossa olevassa moottorissa. Joidenkin tutkimusten mukaan osuus on 1/4–1/3 moottorin
normaalista kokonaisöljynkulutuksesta. Loppuosuus eli 2/3–3/4 normaalista öljynkulutuksesta tapahtuu haihtumalla. Koska valtaosa öljynkulutuksesta tapahtuu haihtumalla,
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niin suurin yksittäinen normaaliin öljynkulutukseen vaikuttava tekninen tekijä on voiteluöljyn haihtuvuus. Moottorin kuumissa olosuhteissa voiteluöljyn haitumista tapahtuu aina,
mutta haihtumisherkkyyteen voidaan olennaisesti vaikuttaa perusöljyn laadulla ja lisäaineistuksella. Nykymoottoreissa kuumat öljyhöyryt kampikammiosta kulkeutuvat moottorin huohotusjärjestelmän kautta imusarjaan, moottoriin imettävän imuilman mukana jälleen palotilaan ja palokaasujen mukana ulos moottorista. Vanhoissa moottoreissa aina
1990-luvulle asti kampikammion öljyhöyryt ohjattiin suoraan ulos moottorista ulkoilmaan
sellaisenaan.

Kuva 1. Männänrenkaiden välistä tapahtuva moottorin luonnollinen öljynkulutus (Researchgate
2018).

Voiteluöljyn oikea määrä moottorissa on erittäin tärkeää. Öljyä pitää olla riittävästi moottorissa, jotta kaikissa ajo- ja kallistustilanteissa öljypumppu saa pumpattua imusiivilän
kautta tarvittavan määrän öljyä moottorille. Tämä on ehdottoman tärkeää, jotta moottorissa pysyy vaadittu öljypaine ja voitelu kaikissa tilanteissa. Öljyä ei kuitenkaan saa olla
moottorissa myöskään liikaa. Liiallinen voiteluöljy moottorissa voi kampiakselin tasapainojen kautta roiskua ylimääräisenä sylinterien seinämille, jolloin öljyä kulkeutuu helposti
myös enemmän moottorin palotilaan ja öljynkulutus kasvaa.

Öljynkulutukseen vaikuttavat suuresti myös ajoneuvon käyttötarkoitukset ja tehtävät ajosuoritteet. Lyhyillä ja kevyillä ajosuoritteilla (alle 5 km) moottoriöljyn määrä voi jopa näennäisesti kasvaa, siihen sekoittuneella polttoaineella. Tämä tietenkin heikentää moottoriöljyn ominaisuuksia huomattavasti, koska polttoaineet eivät ole esimerkiksi yhtä hyvin
voitelevia kuin moottoriöljy. Pitkän lyhyen ajon ajanjakson jälkeen pidempää maantieajoa
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ajettaessa öljynkulutus voi hetkellisesti olla hyvin suurta, koska moottoriöljyyn sekoittunut polttoaine haihtuu pois moottorin suuremman kuormituksen aiheuttaman moottoriöljyn lämmönnousun ansiosta. Suurella moottorin kuormituksella voiteluöljyn lämpötila
nousee jopa 300 celsiusasteeseen männän reunoilla, jolloin sen viskositeetti myös laskee huomattavasti ja siitä tulee paljon juoksevampaa. Juoksevampi voiteluöljy kulkeutuu
helpommin moottorin välysten kautta palotilaan ja öljynkulutus kasvaa. Käyttötarkoituksen ohella öljynkulutukseen vaikuttaa ympäröivät olosuhteet. Ulkolämpötila on niistä
merkittävin. Kuten aikaisemmin on mainittu, niin voiteluöljyn lämpötilalla on vaikutusta
öljynkulutukseen ja ulkolämpötilalla on suuri vaikutus voiteluöljyn lämpötilaan varsinkin
kylmäkäynnistyksissä ja kevyessä ajossa. (Ajoneuvojen voiteluaineet -opas 2006.)
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Ulkoiset tarkastukset

Ensimmäisenä moottoritila tarkastettiin ulkoisesti mahdollisten öljyvuotojen takia. Moottorista ei löytynyt vuotokohtia, jotka voisivat lisätä moottoriöljyn kulutusta vuotamalla öljyn suoraan ympäristöön. Moottori oli ulkoisesti lähes täysin puhdas, eikä edes vanhoille
moottoreille tyypillistä öljyn ”hikoilua” löytynyt mistään moottorin tai vaihdelaatikon alueelta. Ainoa ulkoinen moottoriöljykerros löytyi venttiilikannesta, moottoriöljyn täyttöaukon
kohdalta, mikä johtuu täysin öljynkaatajan huonosta tarkkuudesta. Tämän tarkastuksen
perusteella voidaan todeta kaiken moottoriöljyn kuluvan moottorista palamalla pakokaasujen mukana ilmakehään.
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Öljynkulutusmittaus

Työn ensimmäisenä vaiheena oli suorittaa Nissanin bensamoottorille tarkka öljynkulutusmittaus, jotta tiedetään, kuinka suuresta öljynkulutuksesta on oikeasti kyse. Tiedossa
oli vuosien käyttökokemuksella, että moottorin öljynkulutus on hiljalleen noussut käyttövuosien ja ajettujen kilometrien aikana. Ennen työn aloittamista oli tiedossa, että moottorin öljynkulutus on nykyään lähellä yhtä litraa tuhannella kilometrillä.

4.1

Käytettyjen moottoriöljyjen vaihto

Ensimmäisenä toimenpiteenä oli suorittaa normaali vuosittainen öljyjen ja öljynsuodattimen vaihto Nissanin moottorille. Ajettuja kilometrejä oli 13 869 ja päiviä 350 edellisestä
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öljyjen ja öljynsuodattimen vaihdosta. Öljyjen vaihto suoritettiin kylmälle moottorille noin
12 asteen lämpötilassa. Auto oli nostettu ilmaan 2-pilariautonostimella, joka on asennettu erittäin tasaisen konehallin lattian betonivalun päälle. Autonostimen ”helmatassut”
säädettiin sopiviin korkoihin, jotta auton kori olisi mahdollisimman suorassa. Auto nostettiin ennalta määritettyyn korkeuteen, jossa öljyt poistettiin. Auton moottorista valutettiin
öljynpohjan tyhjennyspropun kautta öljyä ulos siihen asti, kunnes öljyä tuli enää pisaroittain noin kymmenen sekunnin välein. Kaikki nämä edellä mainitut asetukset ja olosuhteet
kirjattiin, jotta saataisiin mahdollisimman identtiset olosuhteet öljynmittauskulutuksen toiseen vaiheeseen.

Moottoriin asennettiin uusi öljynsuodatin ja täytettiin uudella moottoriöljyllä. Moottoriöljynä käytettiin Mobil Peak Life 5W-50 -moottoriöljyä, jota on käytetty auton moottorissa
lähes koko auton elinkaaren ajan. Täytettävä moottoriöljyn määrä mitattiin tarkasti punnitsemalla (kuva 2) öljyn massa ennen sen kaatamista moottoriin. Moottoriöljy jouduttiin
lisäämään moottoriin kahdessa osassa (1844 g + 334 g), jotta sen taso oli mahdollisimman lähellä öljytikun näyttämää ylärajaa. Öljytikun yläraja on merkki valmistajan määrittämästä suurimmasta sallitusta öljyn määrästä moottorissa. Öljyn määrä moottorissa haluttiin mahdollisimman suureksi sen varmistamiseksi, että öljyn määrä pysyy kulutusmittauksen aikana valmistajan määrittämän alueen sisäpuolella mahdollisimman kauan.
Auton kuluttaessa öljyä testiajon aikana on vaarana, että öljyn määrä laskee alle valmistajan määrittämän minimitason. Tätä tilannetta ei testiajon aikana haluta tapahtuvan,
koska silloin on vaarana, että moottorille aiheutuu vaurioita, ja ne voisivat aiheuttaa myös
huomattavaa virhettä öljynkulutusmittauksen tuloksiin. Tällä toimenpiteellä oli mahdollista ajaa mahdollisimman pitkä matka lisäämättä moottoriin öljyä, mikä parantaa mittauksen luotettavuutta verrattuna lyhyeen ajosuoritteeseen.
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Kuva 2. Moottoriöljyn punnitsemiseen käytetty mittalaitteisto. Tavallinen tavarataloissa myytävä
neljän litran öljykannu ja Soehnlen kotitalousvaaka.

4.2

Öljynkulutusmittauksen ajosuorite

Kun autoon oli vaihdettu moottoriöljyt ja öljynsuodatin, niin seuraavaksi tarkoituksena oli
ajaa autolla normaalia käyttöajoa, jollaista sillä on ajettu koko olemassaolonsa ajan. Ajosuoritteita tehtiin lähes jokaisena päivänä, ja ne vaihtelivat kolmen ja kolmenkymmenen
kilometrin välillä. Ajosuoritteisiin kuului hyvin monipuolisesti kaikentyyppistä ajoa. Autolla
ajettiin tasaista hidasta taajama-ajoa, tasaista maantieajoa, vaihtelevaa maantieajoa,
”pumppaavaa” kaupunkiajoa, kuin myös moottoritieajoa. Ajokilometrejä tuli testin aikana
kaiken kaikkiaan 583. Ajojen välissä tarkistettiin kerran moottoriöljyn taso öljytikusta noin
500 kilometrin kohdalla, minkä jälkeen öljynkulutusmittauksen ajo-osuus päätettiin pian
lopettaa. Ajo-osuuden päättyessä öljyntaso moottorissa oli noin kaksi millimetriä öljytikun
alarajan yläpuolella.
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4.3

Öljynkulutusmittauksen toinen vaihe

Öljynkulutusmittauksen ajo-osuuden jälkeen suoritettiin moottoriöljyn poisto moottorista
ja jäljellä olevan moottoriöljyn massan ja tilavuuden mittaus.

Auto ajettiin nosturille, jonka säädöt asetettiin tarkasti vastaamaan öljyjenvaihdon aikaisia asetuksia. Auton annettiin jäähtyä noin vuorokauden ajan samaan 12 celsiusasteen
lämpötilaan kuin öljyjen vaihtojen aikaankin oli. Näin saadaan varmistettua öljyn mahdollisimman samanlainen juoksevuus (viskositeetti) ulos moottorista molemmissa mittaustilanteissa.

Vuorokauden kuluttua auto nostettiin samaan korkeuteen kuin öljyjen vaihdon aikaan
auto oli. Moottoriöljyt valutettiin ulos moottorista astiaan, joka oli helppo punnita (kuva
2). Öljyä valutettiin jälleen niin kauan, kunnes öljypohjan tyhjennyspropusta tuli enää pisara noin kymmenen sekunnin välein. Tämän jälkeen moottorista valutettu öljy punnittiin.
Tulokseksi saatiin 1746 g.

4.4

Öljynkulutusmittauksen laskenta

Moottorin

öljynkulutuksen

laskenta

yleisesti

autotekniikassa käytettävään

tasuureeseen, l / 1000 km.

𝑚𝑎 −𝑚𝑙
𝑠

ρö

=

0,8626𝑙
8,62𝑑𝑙
=
1000𝑘𝑚 1000𝑘𝑚

𝑚𝑎

Moottoriin mittauksen alussa laitetun öljyn massa

𝑚𝑙

Moottorista pois tulleen öljyn massa mittauksen lopussa

𝑠

Autolla ajettu matka mittauksen aikana

ρö

Moottoriöljyn tiheys

mit-
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4.5

Öljynkulutusmittauksen yhteenveto

Moottorin senhetkiseksi öljynkulutukseksi tavallisessa ajossa todettiin siis 8,62 dl / 1000
km. Moottorin öljynkulutus on todella huomattavaa eikä hyvälle ja kunnossa olevalle
moottorille ominaista. Yleisesti autonvalmistajat pitävät polttomoottoreiden ”normaalin”
öljynkulutuksen ylärajana noin 5 dl / 1000 km. Erilaisissa ja eri ikäluokan moottoreissa
on kuitenkin jonkin verran eroja autonvalmistajien ilmoittamissa öljykulutuksen suurimmissa sallituissa arvoissa.

Kokonaisuutena öljynkulutusmittausta voidaan pitää varsin onnistuneena ja luotettavana. Erilaiset olosuhteiden erovaisuudet ja häiriötekijät saatiin hyvin minimoitua muun
muassa tasaisen lämpötilan ja kiinteän mittauspaikan ansiosta. Mittauksissa käytettiin
kaikkia samoja mittavälineitä öljynkulutusmittauksen molemmissa vaiheissa.

5

Puristuspainemittaus

Ennen moottorin purkamista sille suoritettiin puristuspainemittaus jokaiselle sylinterille.
Mittaus tehtiin käyntilämpöiselle moottorille ja suoritettiin kaksiosaisena. Ensimmäinen
mittaus tehtiin kuiville sylintereille. Ainoastaan sylinterikannesta poistettiin sytytystulpat,
joiden tilalle puristuspainemittari asennettiin sopivan adapterin avulla. Toiseen mittaukseen jokaiseen sylinteriin lisättiin noin 0,5 dl moottoriöljyä sytytystulpan asennusreiän
kautta. Tämän jälkeen odotettiin noin 2 minuuttia öljyn tasaantumista sylintereissä,
minkä jälkeen suoritettiin toinen mittaus. Mittaukset suoritettiin kyseiseen mittaukseen
tarkoitetulla erikoistyökalulla. Mittauksista saatiin taulukon 2 mukaiset tulokset.

Taulukko 2.

Puristuspainemittauksista saadut sylinterikohtaiset tulokset.

Puristuspainemittaus kuiville sylintereille
Sylinteri 1 Sylinteri 2 Sylinteri 3 Sylinteri 4
Puristuspainehuippu (bar)
11,7
11,9
10,8
10,5
Puristuspainemittaus voidelluille sylintereille
Sylinteri 1 Sylinteri 2 Sylinteri 3 Sylinteri 4
Puristuspainehuippu (bar)
12,3
12,4
11,9
11,6
Ensimmäisestä mittaustaulukosta voidaan huomata selkeitä eroja saaduissa tuloksissa
sylinterien välillä. Paras tulos on saatu 2. sylinteristä ja huonoin 4. sylinteristä. Näiden
sylinterien puristuspainetuloksien erotus (11,9 bar – 10,5 bar = 1,4 bar) on varsin suuri.
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Valmistajan ohjearvojen mukainen suurin sallittu erotus parhaimman ja heikoimman sylinterin välillä on 1 bar. Saatujen mittaustulosten perusteella sylinterien tulosten välinen
erotus on siis selkeästi suurinta sallittua erotusta suurempi. Näistä tuloksista voidaan
päätellä 2. sylinterin olevan parhaassa kunnossa ja 4. sylinterin olevan kokonaisuutena
huonoimmassa kunnossa.

Valmistajan ilmoittama pienin sallittu arvo sylinterikohtaiselle puristuspaineelle on 11,5
bar. Normaali sylinterikohtainen puristuspaine on 13,5 bar. (Nissan service manual.
2004.) Tuloksista nähdään, että 1. ja 2. sylinterin puristuspaineet ovat selkeästi normaaliarvojen alapuolella, mutta kuitenkin hieman pienimmän sallitun arvon yläpuolella. Tämä
kertoo, että kyseiset sylinterit ovat selkeästi vuosien ja ajettujen kilometrien myötä kuluneet, mutta ovat oletettavasti toiminnaltaan kunnossa. 3. ja 4. sylinterien sylinterikohtaiset puristuspaineet ovat sen sijaan jopa pienimmän sallitun raja-arvon alapuolella. Näiden tulosten perusteella voidaan jo ennen moottorin purkamista epäillä 3. ja 4. sylintereistä löytyvän enemmän kulumaa kuin 1. ja 2. sylintereistä.

Taulukoista voidaan huomata ensimmäisten ja toisten mittausten välillä 0,5–1,1 barin
ero jokaisella sylinterillä. Jokaisen sylinterin tuottama puristuspaine on suurempi voideltujen sylinterien mittauksissa kuin kuivien sylinterien mittauksissa. Tästä puristuspaineiden noususta toisessa mittauksessa voidelluilla sylintereillä voidaan päätellä sylinterien
männänrenkaat kuluneiksi. Jos männänrenkaat ovat liian kuluneet ja männän ja sylinterin välykset ovat kasvaneet liian suuriksi, niin sylinteri, mäntä ja männänrenkaat eivät ole
riittävän tiivis kokonaisuus. Lisäämällä öljyä sylintereihin mäntien päälle, öljy pystyy tiivistämään liian suuret välykset, ainakin osittain, jolloin sylinterien tuottama puristuspaine
nousee.

6

Moottorin purkaminen ja mittaukset

Seuraavaksi oli tarkoitus purkaa auton moottori osiin ja selvittää eri osia analysoimalla,
mitkä tekijät tai yksittäiset osat voisivat olla syynä moottorin suurelle öljynkulutukselle.

6.1

Moottorin osien mittaamiseen käytetyt mittalaitteet

Moottorin eri osien mittaamiseen ja analysointiin käytettiin useita mittalaitteita. Oikeat
mittavälineet ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta mitattavat osat saadaan mitattua oikein ja
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saadut tulokset ovat mahdollisimman tarkkoja ja luotettavia. Käytettävät mittavälineet olivat työntömitta, sylinterimitta ja kolme erikokoista mikrometriä. Lisäksi moottorin kasausvaiheessa käytettiin rakotulkkia muun muassa venttiilien välyksien tarkastukseen.

6.2

Sytytystulpat ja männät

Moottoria purettaessa huomio kiinnittyi ensimmäiseksi sytytystulppia irrotettaessa 3. ja
4. sylinterien sytytystulppien silmämääräisesti normaalia suurempaan karstaisuuteen
(kuva 3). 1. ja 2. sylinterien sytytystulpat vastaavasti olivat normaalin kuntoiset eli huomattavasti puhtaammat. Jo tässä moottorin purkamisen alkuvaiheessa oli selvää, että
todennäköisesti moottorin 3. ja 4. sylintereistä löytyy ainakin osittain syitä moottorin suurelle öljynkulutukselle.

Kuva 3. Noin 10 tuhatta kilometriä ajetut sytytystulpat. Kuvassa sytytystulpat ovat vasemmalta
oikealle 1. sylinteristä 4. sylinteriin.

Toinen huomiota herättänyt asia oli 3. ja 4. mäntien huomattava karstaisuus (kuva 4).
Paksut karstakerrokset näkyivät mäntien kyljissä ja erityisesti öljyrenkaiden urissa. Kaksi
ylintä männänrengasta (painerengasta) molemmissa männissä liikkuivat suhteellisen
liukkaasti urissaan, mutta alimmaiset männänrenkaat (öljyrenkaat) olivat aivan jumiutuneet uriinsa männissä. Tämä öljyrenkaiden jumiutuminen johtui jo aiemmin mainitusta
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karstoittumisesta. Öljyrenkaita ei voinut ollenkaan pyörittää urissaan käsin, vaan ainoastaan ruuvimeisselillä oli mahdollista pyöräyttää/irrottaa öljyrenkaat männistä.

Männille suoritettiin tarkoituksen mukaiset mittaukset mikrometrillä ja rakotulkilla. Mäntien oikean toimivuuden kannalta tärkein mitta on halkaisija. Sen täytyy olla mahdollisimman tarkasti sopiva moottorin sylinteriin nähden. Kaikkien mäntien halkaisijoiden mittaustuloksiksi mikrometrillä saatiin 79,95 mm-79,98 mm. Tulokset ovat valmistajan antamien toleranssien sisäpuolella. (Nissan service manual. 2004.)

Männänrenkaiden välykset suhteessa mäntien männänrengasuriin mitattiin rakotulkin
avulla. Ensin oli kuitenkin puhdistettava männät ja männänrenkaat huolellisesti karstasta, jotta saatiin mitattua luotettavat tulokset.

Kuva 4. Karstainen 3. syliterin mäntä. Kyljet ovat aivan mustat ja männänrenkaiden urat ja välit
ovat karkean karstan peitossa. Alin männänrengas (öljyrengas) on täysin sisällä urassaan, vaikka mäntä on ulkona sylinteristään.

Valmistajan antama yläraja-arvo ylemmän painerenkaan päittäisvälykselle sylinterissä
on 0,39mm. (Nissan service manual. 2004.) Taulukon 3 tuloksista voidaan huomata jokaisen sylinterin ylempien painerenkaiden välyksien olevan aivan liian suuria. 4. Sylinterissä välys on jopa kaksinkertainen suurimpaan sallittuun nähden. Valmistajan antama
yläraja-arvo alemman painerenkaan päittäisvälykselle on 0,56 mm (Nissan service manual. 2004). Taulukon 3 tuloksista voidaan nähdä myös jokaisen sylinterin alempien painerenkaiden välyksien olevan liian suuria. Kyseisen taulukon tulokset osoittavat myös
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kaikkien sylinterien öljyrenkaiden päittäisvälysten olevan suunnilleen samassa suhteessa liian suuria.

Taulukko 3.

Mittauksissa saadut tulokset männänrenkaiden päittäisvälyksistä.

1 Sylinteri 2 Sylinteri 3 Sylinteri 4 Sylinteri
Ylempi painerengas
0,68
0,75
0,73
0,8
Alempi painerengas
0,75
0,76
0,8
0,9
Öljyrenkaat
0,82
0,9
0,92
0,94
Valmistajan antamat yläraja-arvot mäntien ja -renkaiden uravälyksille ovat: ylempi painerengas 0,08 mm, alempi painerengas 0,07 mm ja öljyrengas 0,135 mm (Nissan service manual 2004). Taulukon 4 tuloksista voidaan huomata näiden mittojen olevan aivan
valmistajan antamien raja-arvojen ylärajojen tuntumassa. Tästä voidaan päätellä männänrenkaiden lievästi kuluneen myös tässä suunnassa.

Taulukko 4.

Mittauksissa saadut tulokset männänrenkaiden uravälyksistä.

1 Sylinteri 2 Sylinteri 3 Sylinteri 4 Sylinteri
Ylempi painerengas
0,07
0,08
0,09
0,1
Alempi painerengas
0,06
0,06
0,09
0,09
Öljyrenkaat
0,12
0,13
0,12
0,13
Taulukoiden 3 ja 4 tuloksista voidaan päätellä yleisesti kaikkien männänrenkaiden olevan liian kuluneita, jotta moottori voisi toimia suunnitellulla, optimaalisella tavalla. Männänrenkaiden yleinen kuluneisuus aiheuttaa liian suuret välykset moottorin sylinterien,
mäntien ja männänrenkaiden välille, jolloin moottori ei ole riittävän tiivis kokonaisuus.
Tämä aiheuttaa moottorin suunniteltua suurempaa öljynkulutusta. Liian ”väljästä” kokonaisuudesta johtuen männänrenkaiden ohi pääsee moottoriöljyä voitelutilan puolelta
mäntien päälle palotilan puolelle, jolloin ohivirrannut moottoriöljy palaa poltettavan ilmapolttoaineseoksen mukana pois moottorista pakokaasuina. Näin esimerkiksi syntyy polttomoottorin voiteluöljyn tasainen ”syöminen”.
Vastaavasti liian ”väljä” kokonaisuus aiheuttaa myös moottorista saatavan maksimitehon/maksimihyötysuhteen laskua, koska kaikki työtahdin aikana syntyvä palaminen/paineen nousu sylinterissä ei siirrykään moottorissa mäntiä liikuttavaksi kineettiseksi energiaksi. Osa palavasta energiasta pääsee männänrenkaiden ohitse (ohivuoto) moottorin
voitelupuolelle (kampikammio), jolloin se osa energiasta ei ollenkaan siirry autoa eteenpäin liikuttavaksi voimaksi.
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Sylintereissä tapahtuva ohivuoto luo myös toisen öljynkulutusta lisäävän ilmiön moottorissa. Sylintereissä mäntien ohi kampikammion puolelle pääsevät palokaasut aiheuttavat
paineen ja lämpötilan nousua kampikammiossa. Nämä taas aiheuttavat moottoriöljyn ja
sen höyryjen suunniteltua suurempaa tuuletusta pois kampikammiosta ja öljypohjasta.
Tämän päivän autoissa aina 1980-luvulta asti moottoreiden kampikammioiden tuuletus
(kuva 5) hoidetaan kampikammiosta lähtevällä huohotinputkella, joka on liitetty moottorin
imusarjaan tai imuilmaputkeen. Huohotinputkessa on lisäksi PCV-venttiili, joka päästää
kaasuja ainoastaan yhteen suuntaan. Näin imuilmaa ei pääse kulkeutumaan huohotinputken kautta kampikammioon. Kampikammion ylipaine ja sen mukana kulkeva moottoriöljy ja sen höyryt kulkeutuvat imusarjan kautta moottorin imutahdin aikana palotilaan.
Palotilassa moottoriöljy taas palaa moottorin työtahdin aikana poltettavan ilmapolttoaineseoksen mukana pakokaasuina ulos moottorista. Moottorin kampikammiossa on aina
hieman ylipainetta, mikä on uudellekin moottorille täysin normaalia. Sylintereissä ohivuodon lisääntyminen kuitenkin lisää myös merkittävästi kampikammiosta kulkevan ilman ja
moottoriöljyn määrää palotilaan, mikä lisää moottoriöljyn kulutusta. Lisääntynyt moottoriöljyn virtaus imusarjaan voi lisäksi aiheuttaa muun muassa kaasuläpän ja imuilman paineanturin nopeampaa likaantumista. Näiden komponenttien likaantuminen voi aiheuttaa
niiden ennenaikaisen rikkoutumisen tai merkittäviä käynnistymisvaikeuksia ja käyntihäiriötä moottorille.
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Kuva 5. Esimerkki moottorin kampikammion tuuletusjärjestelmästä (Streetrod101 2018).

Edellä mainitut palokaasujen ja moottoriöljyn virtaukset männänrenkaiden ohitse aiheuttaa moottoriöljyn palamista männän seinämissä. Moottoriöljyn palaminen taas synnyttää
karstaa, joka jää kiinni mäntään ja männänrenkaisiin. Mitä enemmän syntyy karstaa, sitä
suuremmaksi mäntien, männänrenkaiden ja sylinterien väliset välykset kasvavat. Tämä
johtuu siitä, että männänrenkaat eivät enää pääse liikkumaan mäntien rengasurissa toivotusti, jolloin ne eivät enää tiivistä riittävästi moottorin kokonaisuutta mäntien kaikissa
kiertovaiheissa.

6.3

Sylinterit

Toiset tärkeät tarkastuskohteet mäntien lisäksi olivat moottorin lohkossa olevat sylinterit.
Moottorin oikean toiminnan kannalta on todella tärkeää, että sylinterit ovat suorat ja erittäin tarkkaan mitoitetut. Mäntien ja männänrenkaiden oikeat välykset sylintereihin nähden ovat erittäin tärkeitä moottorin toimivuuden, tehokkuuden, ympäristöystävällisyyden
ja polttoainetaloudellisuuden kannalta. Sylinterien poraukset, kuten myös mäntien ja
männänrenkaiden mitoitukset, tehdään vähintään sadasosamillimetrin eli 10 mikrometrin
tarkkuudella. Sallitut toleranssit useasti ovat eri henkilöautojen polttomoottoreista riippuen muutamista mikrometreistä muutamiin kymmeniin mikrometreihin. Sylinterit mitattiin niiden mittaamiseen suunnitellulla sylinterimitalla. Mittaukset suoritettiin kuvan 6 mukaisesti kahdessa eri horisontaalisessa suunnassa (x- ja y-suunnassa) jokaisesta sylinteristä. Mittaus suoritettiin myös kolmessa eri vertikaalisessa tasossa (a, b ja c) jokaiselle
sylinterille. Mittauksista saatiin taulukon 5 mukaiset tulokset.
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Kuva 6. Nelitahtisen polttomoottorin kierroksen eri vaiheet. Kuvassa näkyy myös sylinterimittauksiin käytetyt mittauskohdat merkittyinä. (Agricultural engineering 2014.)
Taulukko 5.

Sylinterimittauksissa saadut tulokset taulukoituna.

A-taso, X-suunta
A-taso, Y-suunta
B-taso, X-suunta
B-taso, Y-suunta
C-taso, X-suunta
C-taso, Y-suunta

Sylinteri 1 Sylinteri 2 Sylinteri 3 Sylinteri 4
80,02
80,02
80,03
80,04
80,015
80,01
79,995
80,01
80,01
80,01
80,01
80,02
80,01
80,01
80,01
80,01
80,01
80,015
80,01
80,025
80,01
80,01
80,005
80,005

Tuloksista voidaan todeta, että 3. ja 4. sylinterien x- ja y-suuntien mittaerovaisuudet ovat
liian suuret. Valmistajan ilmoittama suurin sallittu mittaero sylinterille x- ja y-suunnassa
mitattuna on 0,015 mm. (Nissan service manual. 2004.) Sylinterien x- ja y-suuntaiset
mittaerot saadaan laskettua niiden erotuksen itseisarvona. Esimerkiksi 3. sylinterin Atason x- ja y-suuntaiseksi mittaeroksi saadaan:
|80,03mm-79,995𝑚𝑚| = 0,035𝑚𝑚, 𝑗𝑜𝑘𝑎 𝑜𝑛 > 0,015𝑚𝑚

4. sylinterin A-tason mittaeroksi vastaavasti saadaan
|80,04mm-80,01𝑚𝑚| = 0,03𝑚𝑚, 𝑗𝑜𝑘𝑎 𝑜𝑛 > 0,015𝑚𝑚
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Myös 4. sylinterin C-tason mitta on valmistajan antamien toleranssien ulkopuolella:
|80,025mm-80,005𝑚𝑚| = 0,02𝑚𝑚, 𝑗𝑜𝑘𝑎 𝑜𝑛 > 0,015𝑚𝑚

Nämä tulokset kertovat, että sylinterit eivät ole täysin ympyrän muotoisia jokaisella vertikaalisella tasolla. 1. ja 2. sylinterit ovat jokaisella tasollaan toleranssin sisäpuolella, joten ne ovat kunnossa. Vastaavasti 3. sylinteri on A-tasoltaan soikea ja 4. sylinteri on
sekä A- että C-tasoltaan soikea. Nämä sylinterit yhdessä mäntien ja männänrenkaiden
kanssa eivät muodosta tiiviitä kokonaisuuksia.

Moottorin sylinterien ja mäntien tiiviyden ja mahdollisimman tehokkaan toiminnan kannalta sylinterien tulisi olla mahdollisimman lähellä täydellisen ympyrän muotoa. Pieni
”soikeus” sylinterille on mahdollista sallia esimerkiksi männänrenkaiden joustavuuden ja
moottorin voiteluöljyn tiivistävien ominaisuuksien ansioista. Nämä ominaisuudet pystyvät
kompensoimaan pienet muotovirheet sylinterissä, tehden sylinterin ja männän välisestä
kosketuksesta tiiviin ja yhtenäisen. Muotovirheen noustessa liian suureksi männänrenkaiden joustavuus ja voiteluöljyn pintajännitys eivät pysty pitämään moottorin käydessä
kaikkea voiteluöljyä männänrenkaiden alapuolella (kampikammion puolella), vaan osa
voiteluöljystä pääsee männänrenkaiden ohi. Voiteluöljyn päästessä sylinterin palotilaan,
männän päälle, se palaa poltettavan ilmapolttoaineseoksen mukana pois moottorista.

6.4

Sylinterien hoonaus

Sylinterien muotojen ja tarkkojen mittojen ohella moottorin toimintaan ja varsinkin öljynkulutukseen vaikuttaa sylinterien seinien kuviointi eli hoonaus. Hoonauksen ensisijaisena tehtävänä on varmistaa sylinterien ja männänrenkaiden riittävä voitelu heti moottoria käynnistettäessä, jolloin moottorilla ei ole riittävää öljynpainetta voitelun takaamiseksi.
Hoonauskuviointi synnyttää sylinterien seinämille ”öljytaskuja”, joihin voiteluöljy kiinnittyy. Näin moottori saa heti käynnistettäessä voitelua, kun sylintereissä on valmiina öljykalvo, eikä kaikki voiteluöljy ole valunut öljypohjaan moottorin sammuttamisen jälkeen.
Hoonauksen sopiva pinnankarheus ottomoottorissa on 0,6-1,0 μm, ja sopiva hoonauskulma on 30–60 astetta pystysuoraan sylinteriin nähden. Toinen hoonauksen tehtävä on
auttaa männänrenkaita ”sopeutumaan” paremmin sylintereihin eli kulumaan paremmin
vastaamaan sylinterien muotoja, jolloin männänrenkaista tulee mahdollisimman yhtenäisiä sylinterien kanssa. Näin sylinterien ja männänrenkaiden kokonaisuudesta saadaan
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mahdollisimman tiivis ja yhtenäinen. Kuvasta 7 voi havaita 3. sylinterin hoonauskuvion.
Kuvio on enimmäkseen erittäin harva, eikä jokaisessa sylinterin kohdassa ole hoonauskuviointia enää lainkaan jäljellä. Lisäksi kuvio on varsin yksisuuntainen. Kulunut hoonaus
aiheuttaa männänrenkaiden nopeampaa kulumaa huonomman voitelun seurauksena.
Tämä taas johtaa muun muassa moottorin nopeampaan öljynkulutukseen kasvuun.

Kuva 7. 3. sylinterin hoonauskuviointi, joka on varsin kulunut.

6.5

Venttiilit ja tiivisteet

Moottorin sylinterikannessa sijaitsevat kaasunvaihdon hoitavat venttiilit. Tässä kyseisessä moottorimallissa on yhteensä 16 venttiiliä, neljä jokaista sylinteriä kohden. Jokaista sylinteriä kohden on kaksi imuventtiiliä ja kaksi pakoventtiiliä. Venttiilit ovat malliltaan lautasventtiilejä. Imuventtiilien kautta sylintereihin imetään poltettava ilmapolttoaineseos ja pakoventtiilien kautta sylintereistä poistetaan poltetusta ilmapolttoaineseoksesta syntyneet savukaasut.

Moottorin sylinterikannen ja venttiilien varsien välillä on tiivistekumit, jotka estävät moottoriöljyä pääsemästä venttiilikoneiston puolelta venttiilien varsia pitkin moottorin imukanaviin tai pakokanaviin. Näiden kumien merkitys yhdessä venttiilien varsien kanssa
moottorin öljynkulutukselle on toiseksi suurin kokonaisuus sylinterien, mäntien ja männänrenkaiden jälkeen. Venttiilien varsien tiivistekumit olivat tässä moottorissa varsin hyvässä kunnossa. Tiivisteet olivat vielä hyvin elastiset, eikä yhdessäkään niistä näkynyt

19

mitään halkeamia tai muita rikkoumia. Tiivisteiden hyvän kunnon pystyikin jo ennakoimaan ennen moottorin purkamista. Selkeä asia, josta rikkinäisen tai rikkinäiset venttiilien
varsien tiivistekumit voi moottorinkäynnistä huomata, on moottoria käynnistettäessä hetkellisesti syntyvä sininen pakokaasu. Tämä sininen pakokaasu syntyy moottorissa palavasta moottoriöljystä, jonka määrä on suuri suhteessa moottorissa poltettavaan ilmapolttoaineseokseen. Tätä ilmiötä ei ole tässä kyseisessä moottorissa ollut missään vaiheessa havaittavissa.

Venttiilejä tutkiessa huomio kiinnittyi jälleen 3. ja 4. sylinterien venttiileihin. Ne olivat selkeästi karstaisemmat kuin 1. ja 2. sylinterien venttiilit. Tämä oli tietysti ennalta arvattavissa, koska jo purkamisen alkuvaiheessa irrotetut sytytystulpat olivat myös 3. ja 4. sylinterien kohdalla huomattavan karstan peitossa. Nämä karstakertymät ovat suoraa seurausta huomattavasta moottoriöljyn palamisesta sylintereissä. Venttiilit puhdistettiin ja
niille tehtiin muutamia mittauksia. Tuloksista voitiin todeta venttiilien olevan kunnossa ja
edelleen täysin käyttökelpoisia.

7

Vaihteiston kiristysmomentti

Työssä tehtyjen tutkimusten lisäksi on julkisuudessa ollut keskusteluja myös yhdestä
erillisestä syystä, joka aiheuttaa öljynkulutusongelmia kyseisessä QG18DE-moottorissa.
Moottori on uudemman sukupolven malli aikaisemmin valmistetusta Nissanin 1,6 litraisesta GA16DE-moottorista. Ilmeisesti moottorien sylinteriryhmän ainoa merkittävä ero
on sylinterien halkaisijoiden koko. Aiemman sukupolven 1,6-litrainen moottori on muutettu 1,8-litraiseksi poraamalla sylinterit halkaisijaltaan suurempaan kokoon. Tämä johtaa siihen, että moottorin sylinterien väliset seinämät ohenevat merkittävästi aikaisempaan malliin nähden. Seinämien oheneminen taas johtaa koko moottorilohkon jäykkyyden ja kestävyyden heikkenemiseen. Moottorilohkon jäykkyys itsessään ei ole kuitenkaan ollut ongelma moottorin toiminnan kannalta. Moottorilohko voi kuitenkin vioittua, jos
lohkon uusia ominaisuuksia autoa tehtaalla kasattaessa tai myöhemmin huolto-/korjaustoimenpiteitä tehdessä ei osata ottaa riittävästi huomioon. Julkisuudessakin on ollut keskustelua siitä, että autoihin, joissa on kyseinen moottorimalli, olisi jo tehtaan kokoamisvaiheessa kiinnitetty vaihteisto moottoriin liian suurella kiristysvoimalla. Tämä olisi johtanut moottorien 4. sylinterien muuttumisen soikeaksi jo ennen kuin autot ovat edes valmistuneet tehtaalta. Vaihteiston ja kytkimen kiinnitys moottorilohkoon tapahtuu henkilö-
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autoissa usein 6–10 pultilla, jolloin moottorista ja vaihteistosta tulee yksi yhtenäinen kokonaisuus. Tämä kokonaisuus kiinnitetään edelleen auton runkoon yleensä kolmella tukipisteellä. Kyseinen teoria tuntuu hyvin mahdolliselta myös työssä tutkitun moottorin
kohdalla, koska moottori oli kuluttanut öljyä noin litran verran kymmenellä tuhannella kilometrillä heti auton käyttöönotosta lähtien. Öljynkulutus oli kasvanut tasaisesti koko ajan
auton käytön aikana, mikä taas on johtunut työssä havaitusta männänrenkaiden nopeasta kulumisesta.

8

8.1

Moottorin ehostaminen

Moottorin kasaaminen

Kun Nissanin moottorin suuren öljynkulutuksen syyt saatiin tutkittua ja selvitettyä, moottori päätettiin kunnostaa kustannustehokkaasti. Moottorin todella kuluneet männänrenkaat päätettiin uusia ja moottorin kaikki osat puhdistettiin huolellisesti. Lisäksi sylintereille
tehtiin kevyt hoonaus, jotta sylinterien seinämiin saatiin jälleen moottorin voitelua auttavat öljytaskut. Moottorin sylinteriryhmää ei päätetty uusia auton käyttötarkoitukseen liian
suurten kustannusten takia. Sylinteriryhmää ei myöskään päätetty porata ylikokoon,
koska eri sylinterien väliset sylinteriseinät ovat kyseisessä moottorimallissa jo uutena
erittäin ohuet. Riski porauksen epäonnistumiselle tai syliterien rikkoutumiselle olisi ollut
erittäin suuri. Moottori koottiin uudella sylinterinkannen tiivistesarjalla.

8.2

Moottorin öljynkulutus kasaamisen jälkeen

Kun moottorilla oli kokoamisen jälkeen ajettu 3000 km, sille suoritettiin uusi öljynkulutusmittaus. Mittaus suoritettiin samalla tekniikalla kuin ennen moottorin purkua. Moottoriin
lisätty voiteluöljyn määrä punnittiin ja ensimmäisen öljynvaihdon kohdalla moottorista
tyhjennyspropun kautta saadun öljyn määrä punnittiin. Laskemalla, öljynkulutuksen tulokseksi saatiin ensimmäisen 3000 ajokilometrin aikana 0,3 dl / 1000 km. Öljynkulutuksen tuloksesta voidaan sanoa, että se on yllättävän pieni huomioiden tutkimuksissa havaittujen 3. ja 4. sylinterien soikeudet. Öljynkulutus laski noin 3,5 prosenttiin alkuperäisestä, mikä on erittäin merkittävä vähennys.
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Moottorin tutkimisen ja kunnostuksen jälkeen, kun autolla oli ajettu noin 22 000 kilometriä, oli öljynkulutus pysynyt edelleen hyvin maltillisena. Varsinaista öljynkulutusmittausta
ei ole suoritettu, mutta öljytikusta tarkastamalla moottori ei ole kuluttanut öljyä lainkaan
edellisen öljynkulutusmittauksen jälkeen.

Kunnostuksen jälkeen moottoriin on vaihdettu öljyt 3 000 kilometrin kohdalla ja 14 000
kilometrin kohdalla.

Moottorin ehostamista kustannuksiin nähden voidaan pitää erittäin onnistuneena.

9

Yhteenveto

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää ja koota polttomoottoreiden öljynkulutukseen vaikuttavia tekijöitä. Öljynkulutus koostuu monien eri asioiden ja ominaisuuksien kokonaisuudesta. Moottorin mekaaniset komponentit, öljykiertoisten lisälaitteiden kunto, moottoriöljyn laatu ja moottorin käyttötarkoitus ovat suurimmat tekijät kokonaisöljynkulutuksessa.

Työssä käytettiin tutkimusmoottorina Nissanin valmistamaa bensiinimoottoria, josta saatiin selvitettyä keskeisimmät vikakohteet ja öljynkulutuksen syyt. Keskeisimmäksi syyksi
paljastui erittäin kuluneet männänrenkaat joka sylinterissä. Toinen suuri tekijä oli 3. ja 4.
sylinterien muoto. Soikeiksi kuluneet/muotoutuneet sylinterit olivat männänrenkaiden
ohella valmistajan ilmoittamien toleranssien ulkopuolella. Sylinterien soikeus kuitenkin
osoittautui aika pieneksi tekijäksi kokonaisöljynkulutuksessa.

Mittaukset onnistuivat tarkasti hyvien mittausolosuhteiden ja mittalaitteistojen ansiosta.
Tuloksista saatiin luotettavia ja niiden pohjalta voitiin tehdä kyseiseen moottoriin sopivat
korjaustoimenpiteet. Moottorista saatiin ehostamisen jälkeen käyttökelpoinen jokapäiväiseen normaaliin käyttöajoon.
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