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HYBRIDIRATKAISUT TYÖKONEMOOTTOREISSA
Opinnäytetyössä tutkittiin sähköavusteisen turboahtimen toimintaa työkoneisiin suunnatussa
dieselmoottorissa. Tutkimuksen tavoite oli selvittää sähköavusteisen turboahtimen kykyä
parantaa moottorin toimintaa etenkin pakokaasupäästöjen ja polttoaineenkulutuksen osalta.
Tutkimuksen kokeellinen osio suoritettiin kevään 2019 aikana Turun ammattikorkeakoulun
energiatekniikan laboratoriossa.
Tutkimuksessa suoritettaviin testeihin sisältyi staattisten mittauspisteiden lisäksi dynaamisia
ajosyklejä, kuten kansainvälisesti päästöluokituksessa hyödynnettävät NRTC ja NRSC ajosyklit.
Tutkimuksessa hyödynnettävään Agco Power Stage 5 työkonemoottoriin ei tehty turboahdinta
lukuun ottamatta mitään rakenteellisia muutoksia. Tutkimuksen aikana moottorinohjausyksikön
ohjelmistoon tehtiin useita muutoksia, jotta sähköavusteisen turboahtimen vaikutus moottorin
toimintaan ilmenisi mahdollisimman hyvin saavutetuissa mittaustuloksissa.
Opinnäytetyössä otetaan varsinaisen tutkimustyön lisäksi katsaus myös nykytilanteeseen
hybriditeknologian alalla ja kuinka hybriditeknologiaa on jo aiemmin hyödynnetty työkoneisiin
suunnatuissa moottoreissa.
Tutkimustyö sujui loppuun asti ilman merkittäviä ongelmia. Tutkimuksesta saadut tulokset olivat
monipuolisia ja sähköavusteisella turboahtimella todettiin olevan merkittävä vaikutus moottorista
saatuihin mittaustuloksiin. Tutkimustulosten nojalla sähköavusteista turboahdinta on mahdollista
hyödyntää työkonekäyttöön suunnatussa dieselmoottorissa.
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HYBRID SOLUTIONS IN NON-ROAD ENGINES
The purpose of this thesis was to research the operation of an electrically assisted turbocharger
in a non-road engine. The main goal of the research was to reveal the turbocharger’s potential to
reduce the engine’s emissions and to improve the fuel economy of the test engine. The research
took place at Turku University of Applied Sciences and the tests were run during the spring of
2019.
During the research, the engine was tested in numerous static measurement points and also with
dynamic test cycles, such as the internationally used NRTC and NRTC cycles. The manufacturer
of the test engine was Agco Power Ltd. There were no structural modifications made to the engine
with the exception of the electrically assisted turbocharger. During the research multiple changes
were made to the engine control unit to improve the operation of the turbocharger.
This thesis also includes a brief overview for the current situation in the area of hybrid technology
and how it has been developed for the non-road engines.
The research was completed without any remarkable problems. The research results were
comprehensive and the electrically assisted turbocharger proved to have a notable effect on the
engine. Based on the results an electrically assisted turbocharger has a clear potential to be used
as a hybrid solution in a non-road engine.
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NRTC

Transienttisykli (Non-road transient cycle)

NRSC

Staattinen ajosykli (Non-road steady cycle)

SCR

Selektiivinen katalyytti (Selective Catalytic Reduction)

rpm

Pyörimisnopeus kierroksia minuutissa (revolutions per minute)

AC

Vaihtovirta (Alternating Current)

DC

Tasavirta (Direct Current)

THC

Palamattomat hiilivedyt (Total Hydrocarbon Content)

FID

Liekki-ionisaatio (Flame Ionization Detector)

FSN

Savutus (Filter Smoke Number)

MSS

Hiukkasmassamittaus (Micro Soot Sensor)

PM

Hiukkaspäästö (Particulare Matter)

α /n

Moottorin ajomoodi, jossa määritetty kuormitus ja pyörimisnopeus

ECU

Moottorinohjausyksikkö (Engine Control Unit)

US EPA

United States Environmental Protection Agency

SFC

Ominaiskulutus (Specific Fuel Consumption) [g/kWh]
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1 JOHDANTO
1.1 Tausta

Moderneissa moottoreissa niin ajoneuvo- kuin työkonekäytössäkin kiinnitetään nykyään
jatkuvasti enemmän huomiota moottorin päästöihin ja polttoainetaloudellisuuteen. Tiukentuneet päästölaisäädännöt ovat pakottaneet moottorivalmistajat keskittymään entisestään uudenlaisen teknologian kehittämiseen, jotta moottoreiden markkinointi olisi
mahdollista jatkossakin. Kallistuvien polttoaineiden vuoksi myös moottorin hyötysuhde
ja ominaiskulutus ovat suuria myyntivaltteja, joilla moottorivalmistajat voivat uudenlaisilla
teknisillä ratkaisuilla kuroa eroa kilpaileviin yrityksiin.
Off-road moottoreille, eli muualla kuin maantiekäytössä hyödynnettäville moottoreille on
henkilöautojen ja kuorma-autojen tavoin kehitelty omat päästölainsäädäntönsä. Eurooppalaiset päästöstandardit poikkeavat hieman Yhdysvalloissa käytettävistä standardeista,
mutta päällisin puolin päästöjenhallinta on Euroopan ja Yhdysvaltojen osalta melko samalla tasolla. Off-road moottoreihin lukeutuu käytännössä kaikki polttomoottorit lukuunottamatta ajoneuvomoottoreita, lentomoottoreita, kilpamoottoreita, tai moottoreita jotka
säilyttävät saman sijaintinsa vähintään 12 kuukautta putkeen. (DieselNet 2019.)
Autovalmistajat ovat kehitelleet useita erityyppisiä hybridiratkaisuja, jotka soveltuvat hyvin käytettäväksi henkilöautoissa. Hybridiratkaisuissa on useita eroavaisuuksia esimerkiksi siinä, toimiiko sähkömoottori vain avustimena kiihdytystilanteessa polttomoottorin
rinnalla, vai toimiiko ajoneuvo täysin sähköisesti mikäli akkuvirtaa on vain saatavilla.
Etenkin 2010-luvulla suosiotaan kasvattaneet pistokehybridit mahdollistavat ajoneuvon
akkujen lataamisen ulkoisesti, jonka ansiosta ajaminen on mahdollista täysin sähköisesti. Pistokehybridit eroavat kuitenkin täyssähköautoista siinä, että ne ovat edelleen varustettuja polttomoottorilla, joka voidaan ottaa käyttöön akkuvirran loppuessa. (Pulkkinen
2013, 2-4.)
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1.2 Tavoite

Tutkimustyön tavoitteena oli selvittää sähköavusteisen turboahtimen toimintaa traktoriin
suunnatussa dieselmoottorissa. Työssä tutkittiin turboahtimen kykyä tuottaa sähköenergiaa varastoitavaksi, sekä ahtimen mahdollisuuksia toimia sähkömoottorin avulla tehostettuna. Yhtenä tutkimuksen tavoitteena oli moottorin pakosarjassa sijaitsevan hukkaportin korvaaminen sähkömoottoria hyödyntäen, jolloin muuten hukkaan menevä energia
saataisiin kerättyä sähköenergiana talteen. Työssä tutkittiin ahtimen toimintaa ilman sähköavustusta, sekä sähköavustuksen kanssa.
Ahtimen toimintaa tutkittiin staattisissa kuormituspisteissä, sekä dynaamisia ajosyklejä
hyödyntäen. Staattisilla kuormituspisteillä tarkoitetaan pisteitä, joissa moottoria kuormitetaan tietyllä pyörimisnopeudella ja tietyllä kuormituksella useamman minuutin ajan. Dynaamiset syklit puolestaan ovat ennalta ohjelmoituja yleensä noin 10–20 minuuttia kestäviä syklejä, joissa tutkitaan esimerkiksi moottorin reagointia nopeisiin kuormannostoihin. Dynaamisiin ajosykleihin lukeutuu myös kansainvälisesti päästöluokituksessa hyödynnettävä NRTC ajosykli.
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2 NYKYTILANNE
2.1 Päästöjen kehitys

Polttomoottoreiden aiheuttamien haitallisten päästöjen muodostuminen on ollut huomattavassa laskussa viime vuosien ajan, ja laskun ennustetaan jatkuvan tulevaisuudessa
edelleen. Kuvasta 1 ilmenee dieselmoottoreiden olevan pääasiallinen syy erityisesti typenoksidipäästöille ja pienhiukkaspäästöille. (Mollenhauer & Tschoeke 2010, 417-421.)

Kuva 1. Päästöjen kehitys (Mollenhauer & Tschoeke 2010, 417–421).
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2.2 Esimerkkejä hybridiratkaisuista

Farmers Weekly lehden artikkelin mukaan yhdysvaltalainen traktorinvalmistaja Case on
suunnitellut traktorin, joka hyödyntää dieselmoottorin lisäksi kahdella 50 kW sähkömoottorilla varustettua vaihteistoa. Sähkömoottorit kykenevät toimimaan myös generaattoreina, mikä mahdollistaa jarrutustilanteessa syntyneen hukkaenergian talteenoton ja varastoinnin akkuihin. Sähkömoottori toimii voimanlähteenä hitailla ajonopeuksilla, ja dieselmoottori tuo tarvittavan lisätehon ajonopeuden tai vetokuorman kasvessa. Sähköenergian varastoiminen tapahtuu suureen akkuun, joka on sijoitettu traktorin etuosassa
normaalisti sijaitsevan etupainon tilalle. (Farmers Weekly 2005.)
Hollantilainen konevalmistaja Boessenkool kertoo valmistaneensa yhteistyössä Bills
Technologyn kanssa diesel-sähköisen traktorin, jonka kerrotaan olevan maailman ensimmäinen traktori varustettuna sähköisellä voimansiirrolla. Traktorin voimanlähteenä
toimii 210 hevosvoimainen kuusisylinterinen dieselmoottori, joka tuottaa sähköä neljälle
rengaskohtaiselle sähkömoottorille. Dieselmoottorin pyörittämä generaattori tarjoaa 22
kW sähkötehon jokaista sähkömoottoria kohden, tai maksimissaan 44 kW sähkötehon
poikkeuksellisen raskaassa kuormituksessa. Projekti on nimeltään Multi Tool Trac ja sen
ensimmäinen prototyyppi valmistui testattavaksi vuonna 2015. (Farmmachinerysales
2016.)
Suomalainen Logset Oy on tuonut markkinoille Hybridiharvesterin, joka hyödyntää dieselmoottorin ohella sähkömoottoria vastaamaan harvesterikäytössä syntyviin kuormahuippuihin. Harvesterin dieselmoottori tuottaa maksimissaan 220 kW tehon ja 1500 Nm
vääntömomentin, kun taas sähkömoottori kykenee 175 kW tehoon ja 800 Nm vääntömomenttiin. Hybridijärjestelmän toiminta perustuu tässä tapauksessa sähkömoottorin
kykyyn reagoida muuttuviin kuormitustilanteisiin siten, että dieselmoottorin kuormitus pysyy tasaisena. Dieselmoottorin kuormituksen muutosten ollessa vähäisiä voidaan moottori optimoida tietylle kuormitusalueelle, minkä ansiosta moottorin pakokaasupäästöt yhdessä polttoaineenkulutuksen kanssa pysyvät maltillisina. (Logset 2019.)
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2.3 Turboahtaminen

2.3.1 Turboahtaminen yleisesti

Turboahtimen toiminta (kuva 2) perustuu pitkälti sen kykyyn hyödyntää pakokaasuenergiaa, joka muussa tapauksessa menisi täysin hukkaan. Turboahdin koostuu yleisesti turbiinista, sekä kompressorista, jotka ovat toisiinsa kytkettynä akselilla. Kompressorin kasvattaessa merkittävästi imuilman painetta, voidaan moottoriin syöttää myös enemmän
polttoainetta, mikä puolestaan kasvattaa moottorin tehoa. Turboahdettu moottori voikin
täten olla kooltaan pienempi ja silti tuottaa vastaavan tehon, kuin isompi vapaasti hengittävä moottori. Turboahtimella on yleisesti myös positiivinen vaikutus moottorin hyötysuhteeseen. (BorgWarner 2019.)

Kuva 2. Turboahtimen toiminta (Rantala 2002).
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2.3.2 Turbocompound

Turbocompound teknologialla tarkoitetaan pakokaasuenergian talteenottamista joko
sänköenergian muodossa (electrical turbocompounding) tai suoraan moottorin kampiakselille välitettynä (mechanical turbocompounding) (kuva 3). Mekaanista turbocompound
teknologiaa on hyödynnetty jo 1950-luvulla lentokoneiden moottoreissa ja 1960-luvulta
lähtien muissakin ajoneuvoissa. Mekaaninen turbocompound on lähivuosina yleistynyt
etenkin raskaaseen käyttöön suunnatuissa kuorma-autojen moottoreissa (kuva 4). Sähköinen turbocompound on vielä pääosin suunnitteluvaiheessa, eikä sitä ole suuren tehontarpeensa vuoksi hyödynnetty kaupallisesti kuin ainoastaan suurissa merimoottoreissa. (Rodriguez 2019; Hopmann 2004.)

Kuva 3. Mekaaninen turbocompound (DieselNet 2019).

Kuva 4. Scania DT 12 turbocompound (DieselNet 2019).
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2.3.3 Avustettu turboahtaminen

Avustetulla turboahtamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa turboahtimen pyörimisnopeutta pyritään kasvattamaan esimerkiksi sähköisesti tai hydraulisesti. Avustetussa ahtamisessa voidaan pyrkiä nopeuttamaan varsinaisen turboahtimen pyörimisnopeutta, tai
vaihtoehtoisesti järjestelmään voidaan lisätä kokonaan erillinen kompressori turboahtimen lisäksi. (DieselNet 2019.)
Avustettu turboahtaminen on ollut kaupallisessa käytössä jo pitkään suurissa laivakäyttöön tarkoitetuissa kaksitahtimoottoreissa. Suuren kokoluokan hidaskäyntisissä kaksitahtimoottoreissa huuhteluvirtaus ei synny itsestään, jonka vuoksi on välttämätöntä, että
moottorin imupuolella vallitsee suurempi paine kuin pakopuolella. Imupuolen suurempi
paine mahdollistaa sen, että imukanavan ja pakokanavan ollessa auki samanaikaisesti
pakokaasu virtaa pakosarjaan ja sylinteriin saadaan puolestaan tuotua puhdasta ilmaa
tilalle. Kyseisissä sovelluksissa on siis välttämätöntä hyödyntää mekaanista huuhtelupumppua, tai vaihtoehtoisesti avustettua turboahdinta kasvattamaan imupuolen painetta. (DieselNet 2019.)
Esimerkkinä avustetusta turboahtamisesta yhdysvaltalainen BorgWarner Inc. on tuonut
markkinoille eBooster järjestelmän, jonka tarkoituksena on toimia erillisenä sähköisenä
kompressorina tavallisen turboahtimen ohella. Järjestelmän toiminta perustuu erillisen
kompressorin kykyyn nopeuttaa moottorin reagointia nopeisiin kuormituksen nostoihin.
Tämän lisäksi valmistaja lupaa moottorille myös pienempiä päästöjä, pienempää polttoaineen kulutusta, sekä mahdollisuutta moottorin koon pienentämiselle. (Kuva 5.) (BorgWarner 2019.)

Kuva 5. eBooster (BorgWarger 2019).
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3 TUTKIMUSVÄLINEET
Tutkimusvälineet kokonaisuudessaan koostuvat käytettävistä mittalaitteista, tietokoneista, sekä testattavasta moottorista. Mittalaitteisiin lukeutuvat esimerkiksi erilaiset pakokaasupäästöjen mittaukseen tarkoitetut laitteet, dynamometri, ilmamäärämittari, sekä
sähköisten laitteiden vaatimat virtalähteet. Mittalaitteiden lisäksi vaaditaan vähintään
yksi tietokone, jolta käsin moottorinohjausyksikköön kyetään tekemään mittausten kannalta oleellisia muutoksia, ja jolta varsinaiset mittaustulokset voidaan kirjata ylös.

3.1 Mittalaitteet

Taulukko 1. Mittalaitteet.

Käyttötarkoitus

Merkki ja malli

Dynamometri

Horiba WT300

Oskiloskooppi

Tektronix DPO 2012B

Hiukkasmassamittari

AVL Micro Soot Sensor Measuring Unit

Virtalähde 230V AC → 12V DC

IL-Power LPS-300

Ilmamäärämittari

ABB SensyFlow

CO, CO₂ Analysaattori

Siemens Ultramat 6

O₂ Analysaattori

Siemens Ultramat 61

THC Analysaattori

J.U.M Engineering THC Analyzer VE7

NO, NO₂, Noₓ Analysaattori

EcoPhysics CLD 822

Savutusmittari

AVL FSN Smoke Meter
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3.1.1 Dynamometri

Tutkimuksessa hyödynnettävä dynamometri (kuva 6) on merkiltään Horiba ja malliltaan
WT300. Mallin numero 300 ilmaisee dynamometrin kykenevän vastaanottamaan korkeintaan 300 kW tehon, joka tässä tapauksessa riittää tutkimuksen suorittamiseksi. Valmistajan ilmoittamiin WT300 mallin raja-arvoihin lukeutuu myös maksimivääntö 1200 Nm
ja maksimi pyörimisnopeus 7500 rpm. (Horiba 2019.)
Dynamometri on tyypiltään pyörrevirtajarru, jonka toiminta perustuu sähkömagneettiseen induktioon. Dynamometrille johdettava sähkövirta synnyttää magneettikentän,
jonka tarkoituksena on hidastaa pyörimisnopeutta ja täten myös kasvattaa jarrutustehoa.
Moottorin tuottama pyörimisliike muuttuu jarrutuksen aikana lämpöenergiaksi, jonka
vuoksi dynamometriä on jäähdytettävä vedellä jatkuvasti mittausten ajan. (Luostarinen
2015.)

Kuva 6. Horiba WT300 (Horiba 2019).
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3.1.2 Oskilloskooppi

Tutkimuksessa hyödynnettiin oskilloskooppia sylinteripaineen mittauksessa. Oskilloskoopit yleisesti soveltuvat hyvin nopeiden ilmiöiden tarkkailuun, minkä vuoksi ne soveltuvat hyvin myös nopeasti arvoaan muuttavan sylinterinpaineen mittaamiseen.
Tektronix DPO 2012B -oskilloskooppi on mittaustaajuudeltaan 100 MHz. (Kuva 7.)
(Tektronix 2019.)

Kuva 7. Tektronix DPO 2012B.

3.1.3 Hiukkasmassamittaus (MSS)

Hiukkasmassan eli nokipitoisuuden mittaamiseen käytettiin AVL:n valmistamaa ”Micro
Soot Sensor Unit” -mittalaitetta. Laite hyödyntää photo-akustista menetelmää ja se kykenee mittaamaan pakokaasun nokipäästöt aina 0,001 mg/m3 pitoisuudesta 50 mg/m3
saakka. MSS:n mittausnopeus on 10 Hz, minkä ansiosta se kykenee myös transienttisyklin hiukkasmassan analysointiin. Laite keskittyy täysin pakokaasun hiukkasmassan
mittaamiseen, eikä ota häiriötä pakokaasun sisältämistä muista osista. (Kuva 8.) (AVL
2019.)
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Kuva 8. AVL Micro Soot Sensor Unit.

Kuva 9. Pakokaasun analysaattorit.

3.1.4 Pakokaasun analysaattorit

Pakokaasusta mitataan savutuksen ja nokipitoisuuden lisäksi myös hiilidioksidi (CO2),
hiilimonoksidi (CO), happi (O2), palamattomat hiilivedyt (THC), sekä typen oksidit (NO ja
NO2. Kaikkia edellämainittuja kaasuja varten on erilliset analysaattorit (kuva 9), jotka tulee kalibroida päivittäin ennen mittausten aloittamista, sekä mittausten päätyttyä.
Palamattomien hiilivetyjen (THC) mittauksessa hyödynnetään liekki-ionisaatiota (FID),
jonka toiminta perustuu mitattavan kaasun orgaanisten yhdisteiden polttamiseen. FID
analysaattori polttaa pakokaasusta otetun näytteen vety, tai vety-helium liekillä, minkä
seurauksena näytteen sisältämät hiiliatomit varautuvat ja kerääntyvät elektrodiin. Elektrodin jännite mitataan, mistä saadaan selville palamattomien hiilivetyjen pitoisuus.
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3.1.5 Savutuksen mittaus

Savutuksen mittauksessa hyödynnetään AVL:n valmistamaa AVL Smoke Meter -savutusmittaria. Mittarin toiminta perustuu pakokaasunäytteen johdattamiseen suodatinpaperin läpi, minkä seurauksena paperi tummuu sitä enemmän, mitä voimakkaampaa hetkellinen savutus on. Kuvassa 10 havainnollistetaan, kuinka valo heijastetaan tummuneen
suodatinpaperin kautta anturiin, jonka perusteella FSN arvo määritellään. Laite päivittää
mittausarvon jatkuvasti, minkä ansiosta mittaustulos kyetään lukemaan reaaliajassa.
(AVL 2019.)
Laite ilmoittaa savutuksen ISO 10054 standardin mukaisella FSN (Filter Smoke Number)
yksiköllä. AVL Smoke Meter -laitteen mittausalue on 0–10 FSN ja se havaitsee savutuksen aina 0.002 FSN pitoisuudesta saakka. FSN ei itsessään kerro savutuksen hiukkaspitoisuutta [mg/m3], vaan sen selvittämiseksi tarvitaan erillinen laskukaava (kaava 1).
(AVL 2019.)

Kuva 10. AVL savutusmittarin toimintaperiaate.

Kaava 1. Hiukkaspäästö (PM) laskukaava.
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3.2 Työpiste

Työpiste koostuu kolmesta tietokoneesta, joista jokaisella on oma roolinsa mittauksia
suoritettaessa. Ensimmäisen tietokoneen tarkoituksena on ohjata dynamometriä ja kerätä mittausarvoja moottoriin kiinnitetyiltä antureilta. Dynamometrin ohjaus perustuu täysin ajohetkellä käytössä olevaan ajomoodiin, joka määrittää ne arvot, joita moottorista
halutaan milläkin hetkellä ottaa ulos. Esimerkkinä staattisten kuormituspisteiden mittauksissa hyödynnettävä α/n ajomoodi, jossa dynamometrille asetetaan moottorin vaadittu
kuormitus, sekä pyörimisnopeus. (Kuva 11.)
Työpisteen toinen tietokone on yhdistettynä moottorin ECU:n (Engine Control Unit)
kanssa. Tältä tietokoneelta käsin tehdään tarvittaessa muutoksia ECU:n ohjelmistoon,
mikäli se koetaan mittausten kannalta tarpeelliseksi. ECU:lta kirjataan myös ylös tärkeitä
mittaustuloksissa huomioitavia tekijöitä, kuten ahtopaine, polttoaineen syöttömäärä,
sekä polttoaineen syötön ajoitus. (Kuva 11.)
Kolmannelta tietokoneelta käsin ohjataan ainoastaan MSS:n (kuva 8) toimintaa.

Kuva 11. Työpiste.
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4 TUTKIMUKSEN VAIHEET
Tutkimus kokonaisuudessaan koostui erinäisistä vaiheista, joista kussakin pyrittiin parhaan mukaan tuomaan esille turboahtimen vaikutus moottorin toimintaan. Tutkimus aloitettiin mittaamalla moottorin referenssiarvot siten, etteivät turboahtimen sähkötoiminnot
olleet aktivoituina, eikä moottorinohjausyksikköön ollut tehty muutoksia. Referenssiarvot
mitattiin sitä varten, että niihin voitaisiin verrata jatkossa saatavia mittaustuloksia ja täten
saada selville turboahtimen aikaansaama vaikutus.
Referenssiajojen jälkeen moottoria kuormitettiin staattisissa mittauspisteissä, sekä dynaamisia ajosyklejä hyödyntäen. Staattisilla pisteillä tarkoitetaan pisteitä, joissa moottori
säilyttää saman pyörimisnopeuden, sekä kuormituksen useamman minuutin ajan, minkä
jälkeen tulokset kirjataan ylös. Dynaamisilla ajosykleillä puolestaan tarkoitetaan ennalta
ohjelmoituja syklejä, joissa moottorin pyörimisnopeus, sekä kuormitus muuttuvat lähes
jatkuvasti ajan funktiona. Turboahtimen sähkötoimintojen ollessa aktivoituna moottoria
testattiin moottorinohjausyksikön referenssiarvoilla, sekä manuaalisesti uudelleenkalibroidulla ohjelmistolla.
Mittauksia suoritettaessa oli huomioitava useita moottorin toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä, kuten öljynpaine, sylinterinpaine, ja pakosarjan lämpötila. Turboahtimen ollessa
erilainen, kuin moottoriin alunperin suunniteltu ahdin, oli erityisen tärkeää kiinnittää huomiota turboahtimen öljynpaineeseen. Turboahtimen öljynpaine oli lämpötilan mukaan
muuttuvan öljyn viskositeetin vuoksi joissain tapauksissa lähellä nousta liian suureksi tai
laskea liian pieneksi. Myös turboahtimen lämpötilaa oli tarkkailtava, sillä sähköavustuksen ollessa päällä ja kuormituksen ollessa suuri, turboahtimen lämpötila saattoi saavuttaa rajan, jossa inverteri joutui rajoittamaan ahtimen sähkömoottorille syötettävää tehoa
turboahtimen vahingoittumisen välttämiseksi.
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4.1 Referenssimittaukset staattisissa pisteissä

Referenssimittauksissa moottori ohjelmoitiin pyörimään aluksi nimellisteholla, jotta erityisesti voiteluöljyn ja pakosarjan lämpötilat nousisivat vastaamaan todellista kuormitustilannetta. Referenssimittaukset suoritettiin α /n ajomoodilla, jossa moottorin tavoiteltu
pyörimisnopeus määritettiin ensin, jonka jälkeen määritettiin vasta moottorin kuormitustaso. Esimerkiksi moottorin pyörimisnopeus n = 1950 rpm ja kuormitus α = 75 %. Tämän
jälkeen moottorin annettiin käydä noin 5–10 minuuttia, kunnes lämpötiloissa ei havaittu
enää muutoksia ja tulokset voitiin kirjata ylös.
Tulokset kirjattiin ylös viidestä eri kuormituspisteestä, jotka ovat 100 %, 75 %, 50 % 25
% ja 10 %. Tuloksia kirjatessa ajettiin aina yhden kuormituspisteen kaikki pyörimisnopeudet kerralla, eli esimerkiksi asetettiin kuormituspisteeksi 100 %, jonka jälkeen moottorin arvot kirjattiin ylös yksitellen pyörimisnopeuksilla 1950 rpm, 1800 rpm, 1700 rpm,
1600 rpm, 1500 rpm, 1400 rpm, 1300 rpm, 1200 rpm, 1100 rpm, 1000 rpm, 900 rpm, ja
joissain tapauksissa myös 800 rpm. Tulosten kirjaus aloitettiin aina korkeimmasta pyörimisnopeudesta, jonka jälkeen pyörimisnopeus laskettiin aina seuraavalle tasolle. Laiterikon välttämiseksi moottoria kuormitettiin vain harvoin 800 rpm pyörimisnopeudella, sillä
kuormituksen ollessa suuri ja pyörimisnopeuden pieni, moottorin tärinä kasvoi usein vaarallisen suureksi.
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4.2 Staattisten pisteiden testaus sähköavusteisesti

Referenssimittausten jälkeen tutkimuksessa siirryttiin testaamaan moottoria ahtimen
sähköavustuksen ollessa kytkettynä päälle. Staattisissa pisteissä moottoria testattiin uudelleenkalibroidulla moottorinohjausyksiköllä, jotta saataisiin selville turboahtimen todelliset hyödyt, tai tätä vastoin mahdolliset haittatekijät kuten korkeat lämpötilat. Joidenkin
moottorinohjausyksikköön tehtyjen muutosten vuoksi tuloksia ei voitu kirjata ylös kaikilta
pyörimisnopeuksilta, sillä se olisi voinut vaarantaa moottorin toimintakyvyn esimerkiksi
liian korkeiden lämpötilojen tai suurien paineiden vuoksi.

4.2.1 Testaus moottorinohjausyksikön referenssiarvoilla

Sähköavusteisesti ECU:n referenssiarvoilla testatessa moottorinohjausyksikköön (ECU)
ei tehty mitään muutoksia, eli ECU ohjelmisto säilyi täysin samanlaisena kuin referenssiajoissakin. Ainoa ero referenssimittauksiin oli se, että tällä kertaa turboahtimen sähkötoiminnot olivat kytkettynä päälle. Sähköavusteiset kuormituspisteet referenssiarvoilla
suoritettiin täysin referenssimittauksia vastaavalla tavalla, jotta tulokset olisivat mahdollisimman hyvin vertailtavissa referenssitulosten kanssa.

4.2.2 Testaus vakio vääntömomentilla

Moottoria testattiin 1000–1500 rpm kierrosalueella siten, että dynamometrin vääntömomentti säilyi jokaisessa mittauspisteessä samana. Polttoaineen syöttömäärää kasvatettiin siten, että moottorin olisi mahdollista yhdessä sähköavusteisen turboahtimen kanssa
saavuttaa suuri vääntömomentti myös pienillä pyörimisnopeuksilla, kuitenkin moottorin
lämpötilojen ja paineiden pysyessä maltillisina.
Pelkkää polttoaineen syöttömäärää kasvattamalla pakosarjan lämpötila, sekä moottorin
savutus kasvoivat, sillä moottorille ei syötetty riittävästi ilmaa. Moottoria testattiin uudelleen kalibroidulla moottorinohjausyksiköllä, jossa moottorille syötettävän ilman määrää
oli kasvatettu. Kasvatetulla ilmamäärällä sähköavusteinen turboahdin kykeni kasvattamaan moottorin ahtopainetta pienillä pyörimisnopeuksilla, minkä ansiosta mittaustulokset olivat parempia kuin ensimmäisissä testeissä.
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4.2.3 Testaus hukkaportti kiinni

Moottoria testattiin hukkaportti ohjelmoituna pysymään kiinni kaikissa staattisissa mittauspisteissä. Hukkaportin ollessa sähköinen, sen kiinni ohjelmoiminen tapahtui moottorinohjausyksikön ohjelmistoa muokkaamalla. Hukkaportin kiinni ohjelmoimisella pyrittiin
siihen, että muutoin hukkaan menevä energia saataisiin generoitua turboahtimen sähkömoottorin avulla talteen.
Hukkaportin ollessa kiinni tuli testejä suoritettaessa kiinnittää erityistä huomiota siihen,
etteivät moottorin raja-arvot pääse ylittymään. Esimerkiksi pakosarjan paine oli ymmärrettävästi suurempi, sillä pakokaasuvirtaus ei päässyt missään tilanteessa ohittamaan
turboahdinta, kuten tavallisesti hukkaportin avautuessa. Moottorille syötettävän ilman
määrä pyrki myös kasvamaan, sillä hukkaportin pysyessä kiinni ei ilmamäärää kyetty
rajoittamaan. Moottorin imuilman määrää olisi ollut mahdollista rajoittaa kuristusventtiilillä, mutta moottorin kuristusventtiili oli ohjelmoitu pysymään tutkimuksen aikana jatkuvasti auki.
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4.3 NRTC ja NRSC

4.3.1 NRTC yleisesti

NRTC (Nonroad Transient Cycle) syklin on kehittänyt US EPA (United States Environmental Protection Agency) yhteistyössä Euroopan Unionin viranomaisten kanssa. Niin
Eurooppalaiset kuin Amerikkalaisetkin päästöstandardit vaativat NRTC syklin suorittamista hyväksytysti ja täten sykliä hyödynnetäänkin lähes maailmanlaajuisesti off-road
moottoreiden luokitusten myöntämiseen. Sykli on 1238 sekuntia kestävä transienttisykli,
joka suoritetaan aluksi moottorin ollessa vasta käynnistetty (cold start), jonka jälkeen
sama sykli toistetaan moottorin ollessa jo lämmin (hot start). (Kuvio 1.) (DieselNet 2019.)
Kuviossa 1 sininen kuvaaja havainnollistaa moottorin pyörimisnopeutta, kun taas punai-

Nonroad Transient Cycle
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Kuvio 1. NRTC sykli.
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4.3.2 NRSC yleisesti

NRSC (Nonroad Steady Cycle) tunnetaan yleisesti nimellä ISO 8178, ja se on kansainvälisesti hyödynnetty staattinen ajosykli. Kuten NRTC, myös NRSC sykliä hyödynnetään
off-road moottoreiden päästöluokituksessa mm. Eurooppalaisissa, Amerikkalaisissa ja
Japanilaisissa päästöstandardeissa. Syklin ollessa staattinen ajosykli, tarkoittaa se sitä,
että moottoria kuormitetaan syklin aikana hetkellisesti tietyllä pyörimisnopeudella ja kuormituksella. Riippuen moottorin käyttökohteesta, NRSC syklille on määritetty eri painoarvoja (taulukko 2), jotka yhdessä saatujen mittaustulosten kanssa määrittävät testin lopputuloksen. Tutkimuksen kannalta oleellinen tieto NRSC painoarvoista on ainoastaan
Type C1 kertoimet, minkä vuoksi taulukosta 2 on rajattu näkyviin ainoastaan kyseinen
rivi. (DieselNet 2019.)
Taulukko 2. NRSC painoarvot C1.
Mode number
Torque, %
Speed
Off-road vehicles
Type C1

1
100

2
3
4
75
50
25
Rated speed

0.15 0.15 0.15
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5
10

6
100

7
8
9
10
75
50
25
10
Intermediate speed

0.10 0.10 0.10 0.10

-

-

11
0
Low
idle
0.15
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5 YHTEENVETO
Tutkimuksessa selvitettiin sähköavusteisen turboahtimen toimintaa Agco Power Stage 5
työkonemoottorin kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sähköavusteisen turboahtimen mahdollisuuksia parantaa työkoneisiin suunnatun moottorin toimintaa etenkin
päästöjen ja polttoainetaloudellisuuden osalta. Tutkimuksessa selvitettiin myös toimivimmat moottorinohjausyksikköön tehtävät muutokset sähköavusteisen turboahtimen
kanssa hyödynnettäviksi.
Moottorin testiajot eivät sujuneet täysin ongelmitta ja esimerkiksi moottorin ja dynamometrin välinen kytkinlevy jouduttiin tutkimustyön aikana vaihtamaan kahdesti. Joidenkin
tutkimusmoottoriin kiinnitettyjen antureiden kanssa ilmeni ajoittain ongelmia, mutta antureiden korjaaminen sujui nopeasti, eikä tutkimustyön aikataulu täten viivästynyt. Myös
moottorin polttoaineensuodatin jouduttiin vaihtamaan kertaalleen. Tutkimuksen kannalta
tärkein moottorin osa, eli turboahdin kuitenkin säilyi ehjänä koko mittausten ajan.
Kaiken kaikkiaan sähköavusteisella turboahtimella voidaan todeta olevan selkeät mahdollisuudet toimia työkoneisiin suunnatuissa dieselmoottoreissa, sillä saaduista tuloksista ilmeni turboahtimen kykenevän esimerkiksi kasvattamaan moottorin vääntömomenttia pienillä pyörimisnopeuksilla. Turboahdin suoriutui hyvin myös tilanteissa, joissa
moottorin kuormitusta nostettiin nopeasti. Saatujen tutkimustulosten nojalla teknologian
voitaisiin kuvitella toimivan erityisesti sovelluksissa, joissa moottorin kuormituspiikit ovat
nopeita ja lyhytkestoisia.
Tutkimuksen toimeksiantajan toiveiden mukaisesti tulokset ovat saatavissa ainoastaan
tämän työn liitteinä, jotka eivät tule opinnäytetyön julkaisuhetkellä julkiseen käyttöön.
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