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TIIVISTELMÄ 
 

Vuonna 2006 voimaan tulleiden EU Stage3 A / US EPA Tier3 (United States 

Environmental Protection Agency) -päästöstandardin jälkeen katseet on jo 

käännetty tuleviin haasteisiin. Tier4-päästövaatimukset astuvat voimaan vuonna 

2011, ja tämä tulee vaikuttamaan myös Metsolla käytössä oleviin off-road-

moottoreihin. Moottorivalmistajat ovat uusien haasteiden edessä, jotta moottorit 

täyttäisivät nämä entistäkin tiukemmat päästövaatimukset.  

 

Työssä on käyty läpi päästöstandardien historiaa ja nykyisiä päästövaatimuksia. 

Lisäksi on esitetty tulevaisuuden Tier4-päästövaatimukset. Esiteltyinä ovat Metson 

käyttämät Caterpillar Tier3-moottorit ja niiden polttoaineen kulutuksen kehitys 

verrattuna Tier2-moottoreihin. Vertailussa on myös eri moottorivalmistajien Tier3-

moottorien teknisiä ratkaisuja, polttoaineen kulutuksen erot valmistajien välillä. 

Laskettuna on polttoaineen prosenttiosuus moottorin käyttökustannuksista 12 000 

käyttötunnin ajalta kahdella eri moottorilla. 

 

Lopussa on käyty läpi tulevia Tier4 moottorien tekniikoita eri valmistajilla ja 

layout-piirustuksia tulevista moottoreista tilantarpeen selvittämiseksi, sekä arvioitu 

Tier4-moottoreiden kustannuksia.
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ABSTRACT 
 

In year 2006 when EU Stage3 A / US EPA Tier3 (United States Environmental 

Protection Agency) emission standards becoming effective and engine 

manufactures started to look in the future where are new challenges coming. Tier4 

emission standards are coming in year 2011 for off-road engines and this will effect 

all machines what Metso Minerals is manufacturing. Engine manufactures are 

facing new challenges when they try to reach these new standards.  

 

In this report I will introduce history of emission standards and what is coming in 

near future. Also i will compare Caterpillars engines which Metso Minerals is 

using in their products. I compare Tier2 and Tier3 engines fuel economy, different 

techniques what different manufactures are using in their engines at the moment. 

Also i have been calculated how much fuel does two different Caterpillars engines 

spends in 12  000 work hours  

 

At the end of this report is presented some future engine techniques what different 

engine manufactures are going to use in their future engines. There is also layout 

pictures of Tier4 engines and what future engines modules may need to have that 

they meet new standards.

 



 

ALKUSANAT 
 

Tämän työn tekeminen oli erittäin antoisa ja samalla työläs tehtävä. Materiaalia oli 

käytössä paljon, josta suurin osa englanniksi. Kielitaito karttui uusilla teknisillä 

sanoilla mukavasti työtä tehdessäni. Moottoritekniikoihin tutustuessani opin paljon 

uusia asioita off-road moottoreista, joita en ollut ennen edes ajatellut. Mielestäni 

sain kokoon hyvän peruspaketin moottorivalmistajien käyttämistä tekniikoista ja 

päästö standardeista, joita lukemalla kuka tahansa voi omaksua uusia asioita 

kyseisistä asioista. 

 

Itse opin työtä tehdessäni erittäin paljon Tier3 moottorien tekniikoista ja tulevien 

Tier4 moottoreiden tekniikoiden tulevaisuuden suunnista. Tältä kannalta työ oli 

minulle erittäin opettavainen ja mielenkiintoinen. 

 

Haluaisin kiittää Metso Mineralsia mahdollisuudesta tehdä insinöörityöni yrityksen 

suunnittelun voimansiirtoyksikköön. Erityisesti haluaisin kiittää kehityspäällikkö 

Sami Permiä, joka auttoi tämän työn valmistumisessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2008 Tampere 

 

___________________ 

Jari Hytti 
 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ                        5 (109) 
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, Tuotekehitys 
Jari Hytti 
 

 
 

SISÄLLYSLUOTTELO 
 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

ALKUSANAT 

SISÄLLYSLUOTTELO..................................................................................................................5 

1 JOHDANTO............................................................................................................................8 

2 METSO MINERALS OY .......................................................................................................9 

2.1 Yritysesittely........................................................................................................................9 
2.2 Metson liiketoiminta-alueet...............................................................................................13 

3 PÄÄSTÖMÄÄRÄYKSET....................................................................................................15 

3.1 Päästömääräysstandardit....................................................................................................15 
3.2 Päästömääräykset tällä hetkellä off-road-moottoreille ......................................................16 
3.3 Päästömääräykset tulevaisuudessa off-road moottoreille..................................................17 
3.4 EU:n  ja USA:n ulkopuoleiset päästömääräykset..............................................................18 

3.4.1 Japani .........................................................................................................................18 
3.4.2 Kiina ..........................................................................................................................19 
3.4.3 Australia ....................................................................................................................20 

3.5 Päästömääräysten toteuttaminen vuoteen 2011 mennessä ................................................21 

4 POLTTOAINEEN KULUTUS ERI MOOTTOREILLA .....................................................25 

4.1 Polttoaineen kulutuksen kehitys ........................................................................................26 
4.1.1 C6.6 Tier3-moottori...................................................................................................27 
4.1.2 3056E Tier2-moottori ................................................................................................29 
4.1.3 C9 Tier3-moottori......................................................................................................32 
4.1.4 C9 Tier2-moottori......................................................................................................34 
4.1.5 C13 Tier3-moottori....................................................................................................37 
4.1.6 C12 Tier2 moottori ....................................................................................................38 
4.1.7 C15 Tier3-moottori....................................................................................................41 
4.1.8 C15 Tier2-moottori....................................................................................................43 
4.1.9 C18 Tier3-moottori....................................................................................................45 
4.1.10 Yhteenveto polttoaineen kulutuksen kehityksestä.....................................................47 

4.2 Komponenttien vaikutus kulutukseen ja päästöihin ..........................................................47 
4.2.1 Suodattimet................................................................................................................48 
4.2.2 C6.6 Tier3-moottorin polttoainejärjestelmä ..............................................................49 
4.2.3 Turbon vaikutus.........................................................................................................52 
4.2.4 ACERT-teknologia....................................................................................................53 

4.3 Voimansiirtoratkaisuiden vaikutus kulutukseen................................................................54 
4.3.1 Ketjut ja hihnat ..........................................................................................................55 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ                        6 (109) 
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, Tuotekehitys 
Jari Hytti 
 

 
 
4.3.2 Nestekytkin................................................................................................................56 

4.4 Polttoaineen prosentuaalinen osuus moottorin käyttökustannuksista ...............................58 
 
 
4.5 Valmistajien Tier3 ratkaisujen vertailu .............................................................................63 

4.5.1 Caterpillar ..................................................................................................................64 
4.5.1.1 Ilmanhallinta..........................................................................................................64 
4.5.1.2 Polttoaineenruiskutusjärjestelmä...........................................................................65 
4.5.1.3 Pakokaasun jälkikäsittely ......................................................................................65 

4.5.2 Cummins....................................................................................................................65 
4.5.2.1 Parannettu polttoaineen palaminen........................................................................66 
4.5.2.2 Sylinterin vaikutus palamiseen..............................................................................67 
4.5.2.3 Polttoainejärjestelmä .............................................................................................68 
4.5.2.4 Elektroniset ohjausjärjestelmät..............................................................................69 

4.5.3 Deutz..........................................................................................................................70 
4.5.3.1 Polttoaineen ruiskutus järjestelmä DCR................................................................70 
4.5.3.2 Deutz-moottorin ohjausteknologia ........................................................................71 
4.5.3.3 Pakokaasujen kierrätys EGR .................................................................................72 

4.5.4 John Deere .................................................................................................................73 
4.5.4.1 Pakokaasun kierrätys EGR ....................................................................................74 
4.5.4.2 Turbo VGT ............................................................................................................74 
4.5.4.3 Moottorin ohjausyksikkö ECU..............................................................................74 
4.5.4.4 Polttoaineen ruiskutusjärjestelmä HPCR ..............................................................74 

4.5.5 Mercedes Benz ..........................................................................................................77 
4.5.5.1 Pakokaasun kierrätys EGR ....................................................................................77 
4.5.5.2 Polttoaineenruiskutusjärjestelmä...........................................................................79 
4.5.5.3 Moottorin elektroninen ohjausjärjestelmä DDEC VI............................................79 

4.5.6 Sisu Diesel .................................................................................................................80 
4.5.6.1 Polttoaineenruiskutusjärjestelmä...........................................................................80 
4.5.6.2 Moottorin ohjaus järjestelmä EEM3 .....................................................................81 
4.5.6.3 Sylinterit ................................................................................................................81 

4.5.7 Volvon V-ACT Tekniikka.........................................................................................82 
4.5.8 Yhteenveto.................................................................................................................85 

4.6 Polttoaineen kulutuksen vertailu eri valmistajien kesken .................................................86 
4.6.1 Iskutilavuudeltaan noin kuuden litran moottorit .......................................................86 

4.6.1.1 Volvo .....................................................................................................................86 
4.6.1.2 Caterpillar ..............................................................................................................87 
4.6.1.3 Cummins................................................................................................................88 
4.6.1.4 John Deere .............................................................................................................89 

4.6.2 Yhteenveto.................................................................................................................90 
4.6.3 Iskutilavuudeltaan noin 13 litran moottorit ...............................................................91 

4.6.3.1 Caterpillar ..............................................................................................................92 
4.6.3.2 Volvo .....................................................................................................................93 
4.6.3.3 John Deere .............................................................................................................94 

4.6.4 Yhteenveto.................................................................................................................95 

5 TULEVAT TIER4-MOOTTORIT........................................................................................96 

5.1 Cummins............................................................................................................................96 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ                        7 (109) 
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, Tuotekehitys 
Jari Hytti 
 

 
 
5.2 Deutz..................................................................................................................................97 
5.3 John Deere .........................................................................................................................97 
 
 
5.4 Sisu Diesel .........................................................................................................................98 
5.5 Kustannukset .....................................................................................................................99 
 
 
5.6 Tilantarve...........................................................................................................................99 
5.7 Tier4 layout .....................................................................................................................100 

6 TULOKSET ........................................................................................................................103 

7 YHTEENVETO ..................................................................................................................104 

8 LÄHTEET ...........................................................................................................................105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ                        8 (109) 
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, Tuotekehitys 
Jari Hytti 
 
 

1 JOHDANTO 
 

Työn tavoitteena on selventää Metso Mineralsille mahdollisia ratkaisuja, jotka 

liittyvät tulevien EU Stage3 B (US EPA Tier4 A) -moottorien käyttöönottoon 

vuonna 2011. Työssä tehdään esiselvitystä tulevat päästömääräykset täyttävästä 

Tier4-moottorista; mitkä asiat muuttuvat ja mitkä vaikuttavat oleellisesti uutta 

moottoria käyttöön otettaessa. Työssä myös vertaillaan Tier2-, Tier3- ja tulevien 

Tier4-moottorien eri ominaisuuksia kuten esimerkiksi päästövaatimuksia, 

tekniikoita, polttoaineenkulutusta, kustannuksia ja tilantarvetta. 

  

Oleellisimmat tiedot ovat moottorien tekniikat ja polttoaineenkulutus, joita 

käsitellään hieman tarkemmin, koska molemmat liittyvät oleellisesti moottorin 

päästöihin. Lisäksi työ käsittelee hieman komponenttien ja voimansiirto-

ratkaisuijen vaikutusta polttoaineen kulutukseen. 

 

Työssä on vertailtu enimmäkseen Tier2- ja Tier3-moottoreita. Näistä moottoreista 

on saatavilla tarkkoja tietoja, jolloin myös vertailun tulokset ovat tarkempia. Tier4-

moottorien tekniset tiedot eivät ole vielä tarkasti saatavilla, joten käytetyt tiedot 

ovat suuntaa antavia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ                        9 (109) 
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, Tuotekehitys 
Jari Hytti 
 
 

2 METSO MINERALS OY  
 

2.1 Yritysesittely 
 

Metso Minerals (Tampere) Oy sijaitsee Tampereen Hatanpään teollisuusalueella. 

Paikka on hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsinkiin, Turkuun, Vaasaan ja 

Jyväskylään. 

Metso Minerals kehittää, suunnittelee ja toimittaa laitteita ja kokonaisratkaisuja 

kiven ja muiden mineraalien poraukseen, murskaukseen, jauhatukseen, 

rikastukseen, lajitteluun ja kuljetukseen. Tärkeimmät tuotteet ovat murskaimet, 

seulat, kaivoslaitteet, jauhinmyllyt, kulutussuojat ja kuljetinhihnat. Erilaisten 

kiinteiden murskauslaitosten lisäksi Metso Minerals valmistaa tela- ja 

pyöräalustaisia murskaus- ja seulontayksiköitä muun muassa 

uusiomurskausteollisuutta varten. Lisäksi se toimittaa metallinkierrätyslaitteita, 

kulutus- ja varaosia sekä huoltopalveluja. /1/ 

Yritys on perustettu vuonna 1915 Lokomo Oy:n nimellä, jolloin tuotteina olivat 

muun muassa veturit ja leukamurskaimet. 1970 Lokomo oy siirtyi Rauma-Repolan 

omistukseen. Tällöin tuotannossa olivat sarjavalmisteiset koneet, kuten esimerkiksi 

murskaimet, tiehöylät, kaivukoneet, nosturit ja metsäkoneet. Vuonna 1987 Rauma-

Repola osti Euroopan johtavan murskainvalmistajan Bergeaudin tytäryhtiöineen 

sekä Nordberg UK:n. Vuonna 1989 Rauma-Repola teki vielä kaksi suurta 

yrityskauppaa: yhdysvaltalaiset Nordberg Inc. ja Timberjack Corporation siirtyivät 

sen omistukseen. Ruotsalainen Sunds Defibrator Industries AB siirtyi vuosina 

1988  - 1991 vaiheittain Rauma-Repolan omistukseen. 

Rauma-Repolan nimi siirtyi historiaan, kun Rauma-Repola Oy ja suuri 

suomalainen metsäteollisuusyhtiö Yhtyneet Paperitehtaat Oy fuusioituivat 1991. 

Syntyi Repola Oy ja sen tytäryhtiö Rauma Oy, johon keskittyivät kone- ja 

metalliteollisuus. Vuonna 1999 Rauma ja Valmet yhdistyivät, ja tällöin yrityksen 

nimeksi saatiin Metso. Murskainvalmistus siirtyi Nordberg nimelle. Vuonna 2001 

Metso osti ruotsalaisen kilpailijansa Svedalan, jolloin syntyi Metso Minerals. /1/ 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ                        10 (109) 
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, Tuotekehitys 
Jari Hytti 
 

 

Yrityksen taloudellisen kehityksen historia perustuu lyhyeen historiaan johtuen 

nimen vaihtumisesta. Vuonna 2001 yrityksen liikevaihto oli 913 miljoonaa euroa ja 

vuonna 2002 liikevaihto nousi yli 1819 miljoonaa euroon, mikä johtui Svedalan 

ostamisesta. Vuonna 2003 liikevaihto oli 1637 miljoonaa euroa. Vuonna 2006, joka 

oli metson historian paras vuosi. Liikevaihto oli noin 5 miljardia euroa ja vuonna 

2007 tulos näyttäisi kasvavan edelleen alkuvuoden perusteella. /1/ 

Asiakaskuntana Suomessa ja ulkomailla Metsolla ovat muun muassa yksityiset ja 

julkiset koneurakoitsijat, rakennus- ja kaivosalan yritykset sekä tielaitokset. /1/ 

Metso Mineralsilla on myynti- ja palveluyksiköitä, agentteja ja jakelijoita yhteensä 

150 maassa. Tuotantoa yrityksellä on yli 40 yksikössä ympäri maailmaa. Tuotteet 

myydään pääasiassa omien myyntiyhtiöiden kautta Euroopassa, Etelä-Amerikassa, 

eteläisessä Afrikassa, Aasiassa ja Australiassa. Pohjois-Amerikassa omaa 

myyntiyhtiöverkostoa tukee mittava jakeluverkosto. /1/  

Metso Mineralsin organisaatio on jaettu kahteen suurempaan osaan, entinen 

Nordberg ja Svedala toimivat Tampereen Hatanpäällä sijaitsevan pääkonttorin 

alaisuudessa. Näiden organisaatio on jaettu viiteen osaan: 

- Murskaus ja seulonta 

- Mineraalien käsittely 

- Kulutussuojat ja kuljetinhihnat 

- Kierrätys 

- Poraus. 

Liiketoimintalinjoihin kuuluvat alueelliset organisaatiot, jotka ovat Eurooppa, 

Pohjois- ja Keski-Amerikka, Etelä-Amerikka, Aasian ja Tyynenmeren alue, Kiina, 

eteläinen Afrikka sekä kansainvälinen alue. /1/ 

Henkilöstöryhmät sisältävät korkeakoulutettuja talouden, tuotannon, tekniikan ja 

juridisen alan henkilöitä sekä mekaanisen- , hydraulisen- , automaatio- ja 

sähköasennuksen ammattilaisia. Henkilöstöä Metso Minerals:lla on noin 8 500 

ympäri maailman, Suomessa näistä noin 1 100. Yhteensä Metso-konsernissa 

työskentelee noin 26 000 työntekijää ympäri maailmaa. /1/ 
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Kuvissa 1 - 3 on esitelty Metso-konsernin vuoden 2006 liikevaihdon jakautumista, 

henkilöstön määrän jakautumista ja liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti. 

Suluissa olevat luvut ovat vuodelta 2005 vertailun kannalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Metso konsernin liikevaihdon jakauma /1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Metso konsernin liikevaihdon jakautuminen /1/ 
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Kuva 3. Metson konsernin työntekijäjakauma /1/ 
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2.2 Metson liiketoiminta-alueet 
 

Metso Paper (38 prosenttia konsernin liikevaihdosta vuonna 2006) 

Metso Paper on johtava sellu-, paperi- ja voimantuotantoteknologioiden toimittaja. 

Se pystyy tarjoamaan sellu- ja paperiteollisuuden asiakkaille täyden tuote- ja 

palveluvalikoiman (Full Scope Supplier). Metso Paperin asiantuntemus ja 

jälkimarkkinapalvelut parantavat asiakkaiden prosessien tehokkuutta niiden koko 

elinkaaren ajan. /1/ 

 

Metso Minerals (43 prosenttia konsernin liikevaihdosta vuonna 2006) 

Metso Minerals on maailman johtava kiven- ja mineraalienkäsittelyjärjestelmien 

toimittaja. Se tarjoaa kaivosteollisuudelle, murskeentuottajille sekä 

maarakennusteollisuudelle alansa laajimman tuote- ja huoltopalveluvalikoiman, 

joka sisältää ratkaisuja kiven ja mineraalien käsittelyyn, lajitteluun, kuljetukseen ja 

kierrätykseen. Metso Minerals toimittaa myös kulutus-, varaosa- ja 

huoltopalveluja./1/ 

 

Metso Automation (12 prosenttia konsernin liikevaihdosta vuonna 2006) 

Metso Automation on maailman kolmanneksi suurin sellu- ja paperiteollisuuden 

automaatioratkaisujen toimittaja, joka palvelee asiakkaita myös energia- ja 

prosessiteollisuuden sekä kiven- ja mineraalienkäsittelyn aloilla. Metso 

Automation suunnittelee, kehittää ja toimittaa prosessiteollisuuden automaation ja 

tiedonhallinnan sovellusverkkoja ja järjestelmiä, älykkäitä kenttäsäätöratkaisuja 

sekä prosessien elinkaaren kattavia asiantuntija- ja huoltopalveluja. /1/ 

 

Metso Ventures (7 prosenttia konsernin liikevaihdosta vuonna 2006) 

Metso Ventures -liiketoiminta-alue purettiin 1.1.2007 lähtien. Metso Ventureksen 

valimoista kaksi siirtyi osaksi Metso Paperia ja yksi osaksi Metso Minerals:a. 

Metso Panelboard on nykyisin Metso Paperin tulosyksikkö. Metso Powdermet Oy  
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on puolestaan liitetty osaksi Metso Mineralsia. Valmet Automotive raportoidaan 

erillisenä taloudellisena holding-yksikkönä. /1/ 

 

Kuvassa 4 on Metso Mineralsin tämän hetken yksi myydyimmistä Lokotrack-

kivenmurskainlaitoksista. LT1213:n suosio perustuu sen erittäin hyvään toimintaan 

ja monipuolisiin murskausominaisuuksiin. LT1213 voi tuottaa mursketta noin 300 

tonnia tunnissa. /32/ 

Kuva 4. LT1213S Lokotrack /32/ 

 

Seuraavassa taulukossa 1 on esitelty LT1213S:n perustietoja murskattaessa. 

Taulukossa 1 on esiteltynä LT1213:n pituus, leveys, korkeus, syötön korkeus ja 

kivimurskan purkaus korkeus. 

 

Taulukko 1. LT1213S:n mittoja murskattaessa /32/ 
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3 PÄÄSTÖMÄÄRÄYKSET 
 

Päästömääräyksiä käydään läpi ainoastaan off-road-moottorien osalta, koska Metso 

Mineralsin käyttämät moottorit Lokotrack-tuotteissa kuuluvat kyseiseen luokkaan. 

Päästömääräyksillä yleisesti pyritään alentamaan moottoreiden pakokaasu- ja 

hiukkaspäästöjä. Näillä säädöksillä pyritään vaikuttamaan esimerkiksi 

hengitysilman pienhiukkasten kokonaispitoisuuteen, jonka arvioidaan aiheuttavan 

Euroopassa enemmän ennenaikaisia kuolemantapauksia kuin liikenne-

onnettomuuksien. Lisäksi raja-arvoilla vähennetään kaasumaisia päästöjä, kuten 

typen oksideja. /20/  

Jos kaikki tällä hetkellä käytössä olevat off-road moottorit korvattaisiin Tier4 

päästövaatimukset täyttävillä moottoreilla, niin typen oksidipäästöt vähenisivät 

noin 738 000 tonnia vuodessa ja hiukkaspäästöt noin 129 000 tonnia vuodessa. 

Tämän ansiosta kuolisi arviolta 12 000 ihmistä vähemmän vuosittain Yhdys-

valloissa vuoteen 2030 mennessä. /3/ 

 

3.1 Päästömääräysstandardit 
 

Päästöjä säädellään standardien avulla. Standardeista päätetään Euroopan 

parlamentissa, jossa säädetään standardin sisältö ja päätetään aikatauluista, koska 

standardit tulevat voimaan. Moottorivalmistajat ovat yrittäneet painostaa EU:ta, 

USA:ta ja Japania harmonisoimaan omat päästömääräykset yhtäläisiksi, jotta 

määräyksiä olisi helpompi seurata kansainvälisillä markkinoilla. Tämä on 

onnistunutkin hyvin, EU:n ja USA:n määräykset ovat melkein samanlaiset. 

Kyseisten maiden standardeista löytyy eroja pääasiassa vain nimissä, 

voimaantuloajoissa sekä joidenkin teholuokkien päästömääräyksissä. /2/ 

Ensimmäisiä Euroopassa tehtyjä standardeja säätämään off-road-moottoreiden 

päästöjä tehtiin vuonna 1997, jolloin päätettiin standardien tulevan kahdessa eri 

vaiheessa voimaan off-road-moottoreille. /2/ 
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Ensimmäisenä vaihe Stage1 (Tier1) tuli voimaan vuonna 1999 ja toinen vaihe 

Stage2 (Tier2) vuosina 2001–2004, moottorin tehon mukaan. Vuonna 2004 

päätettiin Euroopan parlamentissa seuraavista Stage3 (Tier3) ja Stage4 (Tier4) 

päästömääräyksistä. Stage3 A (Tier3) standardin määräykset tulevat voimaan 

vuosina 2006–2008 moottorin tehon mukaan. Stage3 B (Tier4 A) tulee voimaan 

vuosina 2011–2013 moottorin tehon mukaan ja Stage4 (Tier4 B) standardi tulee 

voimaan vuonna 2014. /2/ 

Ensimmäisenä esittelyssä päästöstandardeista on Stage3 (Tier3), joka on jaettu 

kahteen osaan: Stage3 A (Tier3) ja Stage3 B (Tier4 A). Näitä standardeja käytetään 

kaikissa off-road-moottoreissa. Moottorit on jaettu teholuokittain eri kategorioihin 

ja moottorin tehosta riippuu, milloin standardi astuu voimaan. /2/ 

Esiteltynä on myös Stage4 (Tier4 B) -standardi, joka tulee voimaan moottorin 

tehon mukaan viimeistään vuoden 2014 lopussa. Stage4-standardissa päästöt ovat 

erittäin alhaiset verrattuna esimerkiksi Stage3 A (Tier3)-standardiin. /2/ 

Moottorivalmistajista ainakin Caterpillar, Cummins, John Deere, Detroit Diesel, 

Deutz, Isuzu, Komatsu, Kubota, Mitsubishi, Navistar, New Holland, Wis-Con, Sisu 

Diesel, Volvo ja Yanmar ovat sitoutuneet noudattamaan päästövaatimuksia. /2/ 

  

3.2 Päästömääräykset tällä hetkellä off-road-moottoreille 
 

Vuonna 2006 (1.1.2006) tulivat voimaan EU Stage3 A (Tier3) -päästövaatimukset 

off-road-moottoreille. Niissä päästöjen määrää vähennettiin typen oksidien osalta 

1/3:lla verrattuna Tier2:n vaatimuksiin. /2/ 

Taulukossa 2 on esitetty päästömääräykset Stage3 A tämän hetken off-road 

moottoreille. Taulukosta on nähtävissä moottorin tehoalue ja aika, jolloin 

määräykset tulevat voimaan. 
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Taulukko 2. Määräykset Metson käyttämille moottoreille 130 ≤ P ≤ 560 kW /2/ 

 
 
 

3.3 Päästömääräykset tulevaisuudessa off-road moottoreille 
 
 

Vuonna 2011 (1.1.2011) tulevat voimaan EU Stage3 B (Tier4 A) päästö-

vaatimukset Metson käyttämille off-road-moottoreille. Niissä päästöt on 

vähennetty murto-osaan EU Stage3 A-standardiin verrattuna. /2/      

Taulukossa 3 on esitetty päästömääräykset tulevalle Stage3 B (Tier4 A) -

standardille sekä voimaantuloajat. 

 

Taulukko 3. Määräykset Metson käyttämille moottoreille 130 ≤ P ≤ 560 kW /2/ 
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3.4 EU:n  ja USA:n ulkopuoleiset päästömääräykset  
 

Tässä luvussa käydään läpi Japanin, Kiinan ja Australian päästömääräykset sekä 

niiden voimaantuloajat. Päästömääräysrajoitukset ovat monimutkaisia, koska 

suurimmalla osalla EU:n ulkopuolella olevista maista on omat päästömääräys-

standardit. 

 

3.4.1 Japani 
 

Japanin hallituksen uudelleen muodostamisen jälkeen vuonna 2001 off-road 

moottorien päästöstandardit ovat olleet MOE:n (Ministry of the Environment) ja 

MLIT:n (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) vastuulla. 

Edelliset päästömääräysstandardit MOT (Ministry of Transport) ja MOC (Ministry 

of Construction) korvattiin kolmella erilaisella standardilla: /22/ 

1. Erikoismoottoriajoneuvot: Itsekäyttöinen off-road-ajoneuvo tai kone, joka 

on rekisteröity toimimaan maantiellä. /22/ 

2. Off-road moottoriajoneuvot: Itsekäyttöinen ei rekisteröity off-road-

ajoneuvo tai kone. /22/ 

3. Siirrettävä tai kuljetettava laitteisto: Tunnistamisjärjestelmä – tunnistaa 

matalapäästöiset moottorit niistä moottoreista, jotka on tarkoitettu  

matalapäästöisiin työkoneisiin. /22/ 

 

Nämä standardit ovat voimassa off-road moottoreille, joiden teho on 19 - 560 kW 

ja kuuluvat kategoriaan 1 tai 2. Päästömääräykset ovat samat näillä kahdella eri 

kategorian moottorilla, mutta ne on esitetty erikseen. Vuonna 2005 kategorian 1 

moottorit saivat uudet tiukemmat standardit. Samat päästömääräykset tulivat 

voimaan kategorian 2 moottoreille vuonna 2006. Japanin päästömääräykset ovat 

melkein yhtä tiukat kuin EU:n ja USA:n vastaavat, mutta niitä ei ole harmonisoitu 

ja esimerkiksi Japanissa ei vaadita moottoreissa minkäänlaisia pakokaasun  
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jälkikäsittelylaitteita. Japani on ottamassa jälkikäsittelylaitteet mukaan standardiin 

vuonna 2010.  

Seuraavissa taulukoissa 4 ja 5 on ylempänä esitetty puristussytytteisten moottorien 

päästömääräykset ja alempana kipinäsytytteisten moottorien määräykset. /22/ 

 

Taulukko 4. Puristussytytteisen moottorin päästömääräykset Japanissa /22/ 

 

 

 

 

 

Taulukko 5. Kipinäsytytteisen moottorin päästömääräykset Japanissa /22/ 

 

 

 

 

3.4.2 Kiina 
 

Kiinassa ensimmäiset päästömääräysstandardit tulivat voimaan 1990-luvulla. 

Kiinan päästömääräysstandardit pohjautuvat pitkälti Euroopan standardeihin, mutta 

Kiinalla on vain eri voimaantuloajat standardeille. Kiinalla ei ole erikseen 

määräyksiä off-road- ja on-road-moottoreille. Isoilla kaupallisilla alueilla, kuten 

Beijingissä ja Shanghaissa, päästömääräykset ovat kuitenkin kovempia verrattuna 

muuhun Kiinaan. Taulukossa 6 on raskaan työn moottoreiden päästömääräykset 

Kiinassa. /23/ 
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Taulukko 6. Raskaan työn moottorien päästömääräykset Kiinassa /23/ 

 

 

 

  

3.4.3 Australia 
 

Australian standardit raskaalle kalustolle pohjautuvat Euroopan standardeihin ja 

tiettyihin USA:n ja Japanin standardeihin. Australialla on pitkän ajan tähtäimenä 

harmonisoida omat standardinsa United Nations Economic Comission for Europe 

(UN ECE) -standardien kanssa. Australialla ei ole erikseen off-road-moottoreille 

päästömääräyksiä.  

Taulukossa 7 on eri käyttökohteiden mukaan jaettu moottorit eri päästömääräys-

luokkiin. /24/ 

 

Taulukko 7. Australian päästömääräykset /24/ 
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3.5 Päästömääräysten toteuttaminen vuoteen 2011 mennessä 
 

Tulevaisuuden päästömääräyksiin pääseminen vaatii vielä paljon mekaanisia 

muutoksia niin moottoreissa kuin moottorin toimintaympäristössä. 

Moottoreissa käytetään vastedes monia suodattimia, ja pakokaasun jälkikäsittelystä 

tulee entistä tärkeämpää osaan päästövaatimuksiin pyrittäessä. Polttoaineen 

kulutuksen laskeminen on todennäköisesti yksi tavoitteista tulevissa Tier4-

moottoreissa. 

Päästömääräysten saavuttamiseksi moottorinvalmistajat panostavat tuote-

kehitykseen ja moottorien testaamiseen, joten kustannukset voivat nousta 

entisestään tuotekehityksen osalta. Tulevaisuudessa, kun päästöjen syntymisen 

ehkäisemiseksi on tehty kaikki voitava, siirrytään todennäköisesti poistamaan 

haitta-aineiden syntymistä pakokaasuista. EU Stage3 B (Tier4 A) ja Stage4    

(Tier4 B) -vaiheiden hiukkas- ja Nox-päästövaatimusten täyttämiseksi otetaan 

todennäköisimmin käyttöön hiukkassuodattimia ja katalysaattoreita. /21/ 

Hiukkassuodattimen sisällä oleva keraaminen kennorakenne suodattaa kiinteitä 

hiukkasia pakokaasuista, joista suodatin voi ottaa talteen parhaimmillaan 95 

prosenttia. Typen oksidien määrää tullaan todennäköisesti vähentämään 

selektiivisellä katalysaattoreilla (SCR), joita nykyään käytetään useimmissa 

kuorma- ja linja-automalleissa. Tällä menetelmällä voidaan poistaa typen 

oksideista 50 - 90 prosenttia. /21/ 

SCR-järjestelmä toimii siten, että pakokaasun sekaan ruiskutetaan erillisestä 

säiliöstä urea-vesiliuoksen muodostamaa AdBlue-lisäainetta ennen katalysaattoria. 

AdBlue-lisäaine on tuotemerkki, joka tunnetaan Suomessa tuotemerkillä Greenox. 

Ureasta vapautuva ammoniakki muuttaa typen oksideja takaisin typeksi ja 

vesihöyryksi katalysaattorissa. Moottorista, olosuhteista ja päästömääräyksistä 

riippuen liuosta kuluu noin 3 -7 prosenttia polttoaineen kulutuksesta. Huono puoli 

AdBlue-lisäaineessa on se, että se jäätyy jo –11 oC lämpötilassa.  
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Kemira on kehittänyt myös toista, Denoxium-tuotemerkillä kulkevaa lisäainetta, 

joka pohjautuu urean sijasta muurahaishappoon. Sen etuna on matala jäätymispiste  

-30  oC.  

SCR:ää pidetään usein vaihtoehtoisena menetelmänä pakokaasujen kierrätyksen 

kanssa. SCR:n avulla päästään kuitenkin hyviin puhdistustuloksiin eikä se aiheuta 

tappioita polttoaineen kulutuksessa verrattuna pakokaasujen kierrätykseen, koska 

moottoria voidaan käyttää edullisemman kulutuksen alueella. SCR-tekniikka tulee 

melko varmasti käyttöön viimeistään EU Stage4 (Tier4) vaiheessa tiukkojen NOx 

päästörajojen takia. /21/ 

Toinen vasta kehitysasteella oleva tekniikka päästöjen vähentämiseksi on Low 

Temperature Combustion (LTC). Tekniikan periaatteena on se, että polttoaine ja 

ilma sekoitetaan ennen moottoria, mutta itse moottori säilytetään 

puristussytytteisenä. Etuina tällä tekniikalla ovat dieselmoottorin hyötysuhde ja 

bensiinimoottorin kaltaiset päästöt, toisin sanoen alhaiset typen oksidi- ja 

hiukkaspäästöt. Tämä prosessi on kuitenkin erittäin epävakaa ja vaikeasti hallittava. 

LTC tekniikkaa on yritetty kehittää viime vuosina hyvin korkeiden pakokaasujen 

kierrätysasteen avulla ja myöhäisellä ruiskutuksella. Nähtäväksi jää, saadaanko tätä 

tekniikkaa ikinä käyttöön edes tieliikenteessä, saati sitten sen ulkopuolella.  

Kolmas mahdollinen tekniikka on Clean Gas Induction (CGI), jossa pieni määrä ei-

palavaa kaasua (puhdistettua pakokaasua) siirretään pois, kun se on tullut moottorin 

jälkikäsittelyjärjestelmästä. Kaasu on silloin jäähtynyt ja sekoittunut tulevan 

puhtaan ja viileämmän ilman kanssa, ja se ohjataan palokammioon. Kaasu on 

peräisin tehokkaasta palamisesta palotilassa. Ei-palava kaasu ohjataan menemään 

partikkelisuodattimen läpi, joten suurin osa epäpuhtauksista on poistettu ennen 

kuin kaasu menee takaisin sisäänottojärjestelmään. CGI-tekniikan etu on siinä, että 

jäähdytettyä ja puhtaampaa ilmaa käytetään alentamaan lämpötilaa palotilassa; 

tästä seuraavat moottorin pidemmät huoltovälit ja matalammat Nox-päästöt. CGI-

tekniikka on samantyyppinen kuin EGR (Exhaust Gas Recirculation) -tekniikka, 

jota käytetään lähes kaikissa Tier3-off-road-moottoreissa alentamaan lämpötilaa 

palotilassa. EGR-tekniikan periaate on esiteltynä kohdassa 4.5.  
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Tärkeässä osassa tulee olemaan myös polttoaineen rikkipitoisuuden laskeminen, 

koska uudet tekniikat vaativat erittäin matalarikkipitoista polttoainetta toimiakseen. 

Toistaiseksi matalarikkisen polttoaineen saatavuus on huono. Siksi nykyiset Tier3-

moottorit tulevat jäämään Tier4-moottorien rinnalle tuotantoon, jotta maissa joilla 

matalarikkipitoista polttoainetta ei ole saatavilla voidaan tarjota vaihtoehtoisia 

moottoreita. Pohjoismaista ainakin Suomessa ja Ruotsissa alle 10 ppm               

(parts / million) rikkiä sisältävää polttoainetta on saatavilla. /21/ 

Taulukossa 8 on tulevaisuuden EU Stage4 (Tier4 B) -off-road-moottorien 

päästövaatimukset. 

 

Taulukko 8. Stage4-määräykset Metson käyttämille moottoreille 130 ≤ P ≤ 560 kW 

/2/  
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Kuvassa 5 näkyvät päästöstandardit ja se, milloin päästövaatimukset tulevat 

voimaan off-road-moottoreille. Tällä hetkellä ovat voimassa EU Stage3 A (Tier3) -

päästöstandardit. X-akselilla on NOx-päästöjen rajat ja y-akselilla on PM-päästöjen 

rajat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Päästömääräysstandardit ja niiden voimaantuloajat /14/ 
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4 POLTTOAINEEN KULUTUS ERI MOOTTOREILLA 
 

Moottorien polttoaineen kulutuksen tärkeys nousee koko ajan, koska öljyn hinta on 

nousussa, mikä taas vaikuttaa suoraan polttoaineen hintaan. Metsolla on asiakkaita, 

joilla on useampia koneita jonossa murskaamassa, jotta haluttu kiven laatu 

saataisiin aikaiseksi. Tällöin polttoainetta kuluu jopa yli kaksi kuutiota päivässä, 

joten on ymmärrettävää, että asiakkaat haluavat mahdollisimman taloudellisia 

moottoreita. 

Vertailussa on käytetty Metson käyttämien Tier2- ja Tier3-moottorien polttoaineen 

kulutuksia, jotta tiedot olisivat mahdollisimman tarkat. Lisäksi vertaillaan hieman 

eri valmistajien tekemiä ratkaisuja moottoreissa niiltä osin, mitä tietoa on 

saatavissa. Läpi käytävät Caterpillarin moottorit, joita Metsolla on käytössä ovat 

C6.6, C9, C13, C15 ja C18. Kyseisiä moottoreita käytetään Metson Lokotrack-

kivenmurskauslaitoksissa. Vertailussa käydään läpi moottorien iskutilavuus, 

nimellisteho ja polttoaineen kulutus eri kierrosluvuilla sekä kerrotaan tärkeimmät 

tekniset tiedot. 

Taulukoista joita käytetään vertailuissa ilmenee Caterpillarin moottoreiden arvoja 

eri kierrosluvuilla. Arvot ovat Caterpillarin ilmoittamia tuloksia, kun moottoria 

kuormitetaan 100 prosentin kuormalla eri kierrosluvuilla. Normaalisti murskain-

laitos ottaa moottorista noin 60 - 80 prosenttia tehoista. Moottorista otettavan tehon 

kulutuksen määrää murskainlaitos, ei moottori. 

Läpi käydään myös polttoaineen kulutuksen kehitystä, polttoaineen 

prosentuaalinen osuus moottorin käyttöiän kustannuksista, sekä komponenttien ja 

voimansiirtoratkaisuiden vaikutusta kulutukseen. 
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4.1 Polttoaineen kulutuksen kehitys 
 

Polttoaineen kulutus siirryttäessä Tier2-moottoreista Tier3-moottoriin on noussut, 

vaikka toisin voisi luulla. Tämä johtuu pitkälti siitä, että Tier3-moottoreissa on 

polttoaineen ruiskutuspainetta nostettu, jolla on osittain saavutettu Tier3:n 

päästövaatimukset. Polttoaineen ruiskutuksen painetta nostamalla on saavutettu se, 

että polttoaine palaa palotilassa nopeammin, ja tällöin päästöt jäävät 

vähäisemmiksi. Ruiskutuspainetta tullaan todennäköisesti entisestään nostamaan 

Tier4-moottoreissa, mutta polttoaineen kulutus tulee kuitenkin todennäköisesti 

muuttumaan Tier4-moottoreissa toiseen suuntaan. Polttoaineen ruiskutus-

järjestelmiä tullaan kehittämään, jotta polttoaineen kulutus saataisiin laskemaan 

nykyisiin moottoreihin verrattuna.  

Alla olevista taulukoista näkyy Caterpillar-moottorien eri kehitysversioiden 

polttoaineen kulutuksia eri kierrosluvuilla. Yleisesti käytetyt kierrosluvut 

kivenmurskausprosessissa ovat taulukoiden ylin kierrosluku. Moottorit reititetään 

käymään kyseisellä kierrosluvulla, ja asia varmistetaan vielä koekäytössä ennen 

kuin valmis tuote lähetetään asiakkaille. Moottoria voidaan ohjelmoida toimimaan 

monella eri tavalla CAN (Controller Area Network) -tekniikan avulla, joka on 

tietynlaista väyläohjaintekniikkaa. Tällä tekniikalla varusteltu moottori voidaan 

liittää tietokoneeseen, jolla voidaan säätää haluttuja arvoja tai toimintoja tai 

paikallistaa moottorivikoja. CAN-tekniikka helpottaa ja nopeuttaa huoltoja 

huomattavasti, koska korjaaja osaa paikallistaa vian nopeasti tietokoneen avulla. 

 

Seuraavaksi on vertailtu Caterpillarin-moottoreita kulutuksen perusteella. 

Vertailussa on käytetty Tier2- ja Tier3-moottoreita, joita Metso on käyttänyt tai 

käyttää Lokotrack-tuotteissaan. Joistain moottorimalleista ei ole ollut Tier2-

versiota, tai jotkut Tier2-moottorit on reititetty eri lailla kuin Tier3-moottorit. 

Näissä tilanteissa on käytetty vertailukohteena iskutilavuudeltaan ja tehoiltaan 

mahdollisimman samanlaista moottoria. 
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4.1.1 C6.6 Tier3-moottori 
 

Kuvassa 6 on C6.6 Tier3-moottori. C6.6 moottori on tullut Metson käyttöön 

vuonna 2006, joten moottorista ei ole ollut Tier2-versiota Metsolla käytössä. 

Moottorin käyttökohteet Metsolla ovat ST620 ja LT96. Taulukossa 9 on lueteltu 

moottorin tärkeimpiä teknisiä tietoja. /25/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. C6.6 Tier3-moottori /25/ 

 

 

Taulukko 9. C6.6-moottorin teknisiä tietoja /25/ 

 4-tahtidieselmoottori 
Sylinterit 6 

Iskunpituus 127 mm 
Sylinterin halkaisija            105 mm 

Iskutilavuus 6,6 l 
Turboahdettu ATAAC 

Paino kuivana 525 kg 
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Seuraavana olevasta taulukosta 10 näkyy C6.6-moottori, jonka maksimiteho on 

130 kW. Tätä tehoversiota käytetään ST620-tuotteessa. Taulukosta 11 selviävät 

moottorin vääntömomentti, teho ja polttoaineen kulutus grammoina kilowattituntia 

kohden eri kierroslukualueilla. Luvut ovat Caterpillarin ilmoittamia arvoja, ja luvut 

ovat 100 prosentin kuormituksella saatuja, kuten kaikissa tämän osion vertailuissa 

olevissa taulukoissa. Taulukossa 11 selviää valmistajan ilmoittamia arvoja C6.6-

moottorin 168 kW:n -versiosta. Tätä tehoversiota käytetään LT96-tuotteessa. /25/ 

 

Taulukko 10. C6.6-moottorin arvoja 130 kW:n versiosta /25/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 11. C6.6-moottorin arvoja 168 kW:n versiosta /25/ 
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4.1.2 3056E Tier2-moottori 
 

Kuvassa 7 on Caterpillarin 3056E Tier2-moottori, jonka C6.6-moottori korvasi. 

Moottorin tärkeimpiä teknisiä tietoja on esitelty taulukossa 12. Kuvassa 8 on Catin 

ilmoittamia teho- ja vääntömomenttiarvoja eri kierrosluvuilla 3056E moottorille. 

Lähin 3056E-moottori tehoiltaan verrattuna C6.6 (130 kW) -moottoriin on 

130 kW:n tehoinen ja 2200 rpm kiertävä moottori. /25/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. 3056E Tier2-moottori varustettuna lisälaitteilla /25/ 

 

Taulukko 12. 3056E-moottorin teknisiä tietoja /25/ 

4-tahtidieselmoottori 
Sylinterit 6 

Iskunpituus 127 mm 
Sylinterin halkaisija         100 mm 

Iskutilavuus 5,98 l 
Turboahdettu ATAAC 

Paino kuivana 505 kg 
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Taulukko 13. Kohdassa 1 3056E (130 kW) -moottorin arvot 

 

 

 

 

 

 

Taulukossa 13 kohdassa 1 näkyvän moottorin tiedot ovat lähimpänä C6.6 (130 kW) 

-moottoria. Taulukosta selviää myös moottorin polttoaineen kulutus eri teho- ja 

kierroslukualueilla sekä huippuvääntömomentti. 3056E-moottoria käytettiin 

ST620-tuotteessa, joka näkyy kuvassa 9. 

 

 

Kuvissa 8 ja 9 on Metson LT96- ja ST620-kivenmurskainlaitokset, joissa käytetään 

C6.6 Tier3-moottoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. LT96 Lokotrack /32/ 
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Kuva 9. ST620 /32/



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ                        32 (109) 
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, Tuotekehitys 
Jari Hytti 
 

 

4.1.3 C9 Tier3-moottori 
 

Kuvassa 10 näkyy C9 Tier3-moottori, jota Metso käyttää LT105- ja LT1110-

tuotteissaan. Taulukossa 14 on esiteltynä moottorin tärkeimpiä teknisiä tietoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. C9 Tier3-moottori /25/ 

 

 

Taulukko 14. C9 Tier3:n teknisiä tietoja /25/ 

4-tahtidieselmoottori 
Sylinterit 6 

Iskunpituus 149 mm 
Sylinterin halkaisija            112 mm 

Iskutilavuus 8,8 l 
Turboahdettu ATAAC 

Paino kuivana 776 kg 
Puristussuhde 16:1 
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Taulukoista 15 ja 16 selviää kahden eri tehoisen C9 Tier3-moottorin 

vääntömomentti, teho ja polttoaineen kulutus, joita Metsolla on käytössä. Taulukko 

15 sisältää teholtaan 224 kW moottorin tiedot ja taulukko 16 sisältää tiedot 242 kW 

moottorista. Näistä taulukoista polttoaineen kulutus näkyy grammoina 

kilowattituntia kohden eri kierrosluvuilla, mutta myös litroina tunnissa, joka 

ilmenee viimeisestä sarakkeesta. 224 kW:n versiota Metso käyttää LT105-

tuotteessaan ja 242 kW:n versiota Metso käyttää LT1110-tuotteessaan. 

 

Taulukko 15. C9 Tier3-moottorin arvoja 224 kW /25/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 16. C9 Tier3-moottorin arvoja 242 kW /25/ 
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4.1.4 C9 Tier2-moottori 
 

Kuvassa 11 on Tier2 päästömääräykset täyttävä moottori, jonka korvasi Tier3-

päästövaatimukset täyttävä moottori. Taulukossa 17 on kerrottu C9 Tier2-

moottorin tärkeimpiä teknisiä tietoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 11. C9 Tier2-moottori varustettuna lisälaitteilla /25/ 

 

Taulukko 17. C9 Tier2:n teknisiä tietoja /25/ 

 4-tahtidieselmoottori 
Sylinterit 6 

Iskunpituus 149 mm 
Sylinterin halkaisija            112 mm 

Iskutilavuus 8,8 l 
Turboahdettu ATAAC 

Paino kuivana 776 kg 
Puristussuhde 16:1 
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Taulukoissa 18 ja 19 on esitelty Tier2-moottorin valmistajan ilmoittamia arvoja. 

Tier2- ja Tier3-moottoreita käytetään eri tehoaluille, joten näkyvissä olevat tiedot 

ovat valittu niistä, jotka ovat lähimpänä Tier3:n tehoja. 

 

 

Taulukko 18. C9 Tier2-moottorin arvoja 250 kW /25/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 19. C9 Tier2-moottorin arvoja 224 kW /25/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Taulukoita 15, 16, 18 ja 19 vertaamalla voidaan todeta, että vaikka Tier2-

moottorista otetaan enemmän tehoa, niin Tier2-versiot kuluttavat vähemmän 

polttoainetta. 
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Kuvissa 12 ja 13 ovat Metson tuotteista LT105 ja LT1110, joissa käytetään C9 

Tier3-moottoreita. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. LT105 /32/ 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. LT 1110 /32/
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4.1.5 C13 Tier3-moottori 
 

Kuvassa 14 näkyvää C13-moottoria Metso käyttää tuotteissaan LT50T, LT110, 

LT125, LT200HP, LT1100, LT1213 ja LT3054. Metso ei ole käyttänyt C13-

moottorista Tier2-versiota, joten vertailussa on käytetty C12 Tier2-moottorin 

tietoja. Taulukossa 20 on mainittu tärkeimpiä teknisiä tietoja C13-moottorista. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 14. C13 Tier3-moottori /25/ 

 

Taulukko 20. C13:n teknisiä tietoja /25/ 

4-tahtidieselmoottori 
Sylinterit 6 

Iskunpituus 157 mm 
Sylinterin halkaisija           130 mm 

Iskutilavuus 12,5 l 
Turboahdettu Aftercooled 

Paino kuivana 939 kg 
Puristussuhde 17,3:1 
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Taulukossa 21 on C13 310 kW:n Tier3-moottorin valmistajan ilmoittamia arvoja. 

Taulukossa viimeinen sarake näyttää polttoaineen kulutuksen litroina tunnissa. 

 

Taulukko 21. C13 Tier3-moottorin arvoja 310 kW /25/ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.6 C12 Tier2 moottori 
 

C12-moottorista on eri tehoversioita, joten vertailuun valittuna on moottori, jonka 

tehot ovat lähimpänä Metson käyttämän C13-moottorin tehoja. Kuvassa 15 näkyy 

C12 Tier2-moottori. Metso käytti C12-moottoria LT300GPB-tuotteessaan. 

Taulukossa 22 on C12-moottorin tärkeimpiä teknisiä tietoja.
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Kuva 15. C12 Tier2-moottori lisävarusteet asennettuna /25/ 

 

Taulukko 22. C12:n teknisiä tietoja /25/ 

4-tahtidieselmoottori 
Sylinterit 6 

Iskunpituus 150 mm 
Sylinterin halkaisija                130 mm 

Iskutilavuus 12,0 l 
Turboahdettu ATAAC 

Paino kuivana 939 kg 
Puristussuhde 16:1 

 
 

 
 

Taulukosta 23 näkee valmistajan ilmoittamia arvoja C12-moottorista. Viimeinen 

sarake kertoo polttoaineen kulutuksen litroina tunnissa. 
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Taulukko 23. Arvoja C12-moottorista 317 kW /25/ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vertaamalla taulukoita 21 ja 23 voidaan todeta, että C12-moottori kuluttaa 

vähemmän polttoainetta verrattuna C13-moottoriin, vaikka C12-moottorista otetaan 

7 kW enemmän tehoa. 

 

Kuvissa 16 ja 17 on Metson tuotteita, joissa C12- ja C13-moottorit ovat käytössä. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 16. LT300GPB, jossa käytettiin C12-moottoria /32/ 
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Kuva 17. LT125, jossa käytetään C13-moottoria /32/ 

 

4.1.7 C15 Tier3-moottori 
 

C15-moottoria käytetään Metson tuotteissa LT140, LT300HP, LT1315 ja LT1415. 

C15 Tier3-moottorin tärkeimpiä teknisiä tietoja on esitelty taulukossa 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 18. C15 Tier3-moottori /25/ 
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Taulukko 24. C15 Tier3:n teknisiä tietoja /25/ 

4-tahtidieselmoottori 
Sylinterit 6 

Iskunpituus 171.4 mm 
Sylinterin halkaisija                   137.2 mm 

Iskutilavuus 15.2 l 
Turboahdettu Aftercooled 

Paino kuivana 1332 kg 
Puristussuhde 18:1 

 

 

Taulukosta 25 näkee C15 Tier3-moottorin Caterpillarin ilmoittamia arvoja. Tier2- 

ja Tier3-moottoreita käytetään eri teho-alueilla, joten valittuna on Tier2-versioista 

lähimpänä Tier3-moottoria olevan Tier2-moottorin testitulokset. 

 

Taulukko 25. C15 Tier3:n moottorin arvoja 403 kW /25/ 
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4.1.8 C15 Tier2-moottori 
 

Kuvassa 19 olevan C15 Tier2-moottorin tärkeimpiä teknisiä tietoja on lueteltu 

taulukossa 26. Taulukossa 27 on Caterpillarin C15 Tier2-moottorille ilmoittamia 

arvoja, joista selviää polttoaineen kulutus eri tehoalueilla. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 19. C15 Tier2-moottori varustettuna lisälaitteilla /25/ 

 

Taulukko 26. C15 Tier2:n teknisiä tietoja /25 

4-tahtidieselmoottori 
Sylinterit 6 

Iskunpituus 165 mm 
Sylinterin halkaisija             137 mm 

Iskutilavuus 14.5 l 
Turboahdettu ATAAC 

Paino kuivana 1332 kg 
Puristussuhde 16.25:1 
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Taulukko 27. C15 Tier2-moottorin arvoja 421 kW /25/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taulukoita 25 ja 27 vertailemalla voidaan todeta, että vaikka Tier2-moottorista 

otetaan 18 kW enemmän tehoa, niin se kuluttaa vähemmän polttoainetta kuin 

Tier3-versio. 

 

Kuvissa 20 ja 21 on tuote-esimerkkejä, joissa Metso käyttää C15-moottoreita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 20. Metson LT300HP /32/ 
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Kuva 21. Metson LT1315 /32/ 

 

 

4.1.9 C18 Tier3-moottori 
 

Kuvassa 22 oleva C18 Tier3-moottori on Metson tehokkain moottorimalli, jota 

Metso käyttää tuotteissaan LT400HP, LT400HPF, LT550GP ja LT550GPF. 

Alapuolella on lueteltu tärkeimpiä teknisiä tietoja moottorista taulukossa 28. 

Taulukossa 29 on esitelty Caterpillarin ilmoittamia C18-moottorin arvoja. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 22. C18 Tier3-moottori /25/ 
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Taulukko 28. C18 Tier3:n teknisiä tietoja /25/ 

4-tahtidieselmoottori 
Sylinterit 6 

Iskunpituus 183 mm 
Sylinterin halkaisija                145 mm 

Iskutilavuus 18.1 l 
Turboahdettu ATAAC 

Paino kuivana 1565 kg 
Puristussuhde 16,5:1 

 

 

Taulukko 29. C18 Tier3-moottorin arvoja 522 kW /25/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuvassa 23 on esimerkkinä Metson LT550GPF tuote, jossa käytetään C18 Tier3-

moottoria. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 23. LT550GPF /32/ 
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4.1.10 Yhteenveto polttoaineen kulutuksen kehityksestä 
 

Valmistajan ilmoittamista arvoista taulukoissa 9–29 voi selkeästi päätellä, että 

moottorien uudemmat Tier3-kehitysversiot kuluttavat enemmän polttoainetta joka 

moottorityypillä, vaikka Tier2-versioista otetaan enemmän tehoa samoilla 

kierrosluvuilla. Tämä on kuitenkin yleistä lähes kaikilla eri moottorivalmistajilla 

eikä pelkästään vertailussa olleilla Caterpillarin moottoreilla. 

 

Tier3 moottorien polttoaineen kulutukseen on olennaisesti vaikuttanut nostettu 

polttoaineen ruiskutuksen paine palotilaan, eli polttoaineen määrää on nostettu 

palotilassa palotapahtuman aikana. Tällä on osittain päästy Tier3 päästöstandardin 

asettamiin päästövaatimuksiin. Missään standardeissa ei ole rajoitettu hiilipäästöjen 

(C) määrää, joten moottoria voidaan käyttää rikkaammalla seoksella. Palotilassa 

tapahtuvan paloreaktion lämpötilat laskevat ja näin NOx päästöt vähenevät. 

Polttoaineen ruiskutuspainetta nostamalla voidaan käyttää erilaisia 

ruiskutuskuvioita. Näin saavutetaan polttoaineelle mahdollisimman täydellinen 

palaminen palotilassa, mikä vaikuttaa suoraan päästöjen määrään. Oletettavissa on 

seuraavien Tier4 moottorien osalta, että polttoaineen kulutus tulee laskemaan. 

Päästövaatimukset pyritään täyttämään muilla teknisillä ratkaisuilla, kuten 

suodattimilla, polttoaineen ruiskutustekniikoita kehittämällä ja pakokaasun 

jälkikäsittelyyn panostamalla esimerkiksi katalysaattorien avulla. Polttoaineen 

laatuun tullaan myös panostamaan alentamalla rikkipitoisuutta polttoaineessa. 

Tämä mahdollistaa uusien tekniikoiden käytön pakokaasun puhdistamisessa, kuten 

jäähdytetty-EGR- ja CRT-tekniikat. 

 

4.2 Komponenttien vaikutus kulutukseen ja päästöihin 
 

Komponentit vaikuttavat oleellisesti polttoaineen kulutukseen ja päästöjen 

määrään. Moottoreissa on useita erilaisia komponentteja, jotka vaikuttavat 

polttoaineen kulutukseen sekä päästöihin. Käsittelyssä on muutamia yleisempiä  
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komponentteja. Komponentit, joita käydään läpi, ovat polttoaineen esisuodatin ja 

turbo. Luvussa esitetään myös C6.6 Tier3-moottorin polttoaineen kiertoa ja 

käydään yleisesti läpi ruiskutusjärjestelmän periaatetta. Lisäksi esittelyssä on 

Caterpillarin ACERT-teknologian toimintaperiaate. 

 

4.2.1 Suodattimet 
 

Suodattimilla on tärkeä osa polttoaineen kulutuksessa. Suodattimen tukeutuminen 

tai jos suodatinta ei ole vaihdettu ajoissa suodatin ei enää suodata kunnolla. Tällöin 

polttoaineen puhtaus kärsii ja polttoaine ei pala palotilassa puhtaasti, mistä seuraa 

polttoaineen kulutuksen kasvaminen. Suodattimia vaihtamalla tasaisin väliajoin 

voidaan saavuttaa huomattavat säästöt polttoainekustannuksissa.  

Esisuodattimessa on myös asennettuna vedenerotin, jonka tehtävänä on suodattaa 

kosteus polttoaineen seasta pois. Jos suodatin on tukossa tai sitä ei ole vaihdettu 

ajoissa, voi palotilaan päästä kosteutta. Kosteus tekee palamisesta epäpuhdasta ja 

tämä jälleen nostaa polttoainekustannuksia. Korroosio on myös mahdollista, jos 

vedenerotin ei toimi kunnolla suodattimessa. 

Suodattimille on annettu käyttöikä, jonka täytyttyä suodatin pitää viimeistään 

vaihtaa. Käyttöikä on yleensä ilmoitettu käyttötunteina. Oikean suodattimen käyttö 

on myös oleellista, jotta moottori toimisi oikein. Suositeltavaa olisi käyttää 

alkuperäisiä varaosia, jotta voidaan olla varmoja osan toiminnasta oikein 

asennuksen jälkeen. Tällöin myös mahdollinen moottorin takuu on turvattu. 

 

Kuvassa 24 on esitelty Metson käyttämä polttoaineen esisuodatin vedenerottimella 

C6.6-moottorimoduulissa. 
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                              Suodatinpatruuna, joka  
                        suodattaa polttoainetta ja 
       on varustettu vedenerottimella.
  
                         
 
                                       
             Vedenerottimen säiliö 
 

Kuva 24. C6.6-moottorin esisuodatin asennettuna /25/ 

 

4.2.2 C6.6 Tier3-moottorin polttoainejärjestelmä 
 
 

Kuten suodattimilla, niin myös erilaisilla ruiskutusjärjestelmillä voidaan säästää 

polttoainekustannuksissa huomattavasti ja samalla vaikuttaa päästöjen määrään. 

Kuten suodattimet niin ruiskutusjärjestelmätkin ovat kehittyneet viime vuosien 

aikana mahdollistaen älykkäämpiä polttoaineen ruiskutustapoja, ja sitä kautta 

päästömääräykset ovat täyttyneet. Viime vuosina ruiskutusjärjestelmissä on 

keskitytty parantamaan palotilassa tapahtuvaa polttoaineen palamista. 

Kaikkien ei-toivottujen päästökomponenttien vähentämisessä moottoriteknologian 

keinoin tärkeimpiä asioita ovat mahdollisimman tehokas seoksenmuodostus sekä 

tasainen ja täydellinen palaminen. Tällöin palotilaan ei synny liian rikkaita eikä 

liian laihoja vyöhykkeitä, mistä suurin osa haitta-aineiden muodostumisesta 

yleensä tapahtuu. /21/ 
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Tärkeimpänä seikkana voidaan kuitenkin pitää toimivan kokonaisuuden löytämistä, 

jolloin moottorin rakenne ja säädöt toimivat yhdessä onnistuneen lopputuloksen 

aikaan saamiseksi. Tärkeässä osassa on polttoaineen ruiskutus, jossa ratkaisevia 

tekijöitä ovat ruiskutuksen ajoitus, nopeus ja ruiskutuskuvio, jotka on valittava 

oikein.  

Kannattavien tekniikoiden käyttöä on myös mietittävä taloudelliselta kannalta. 

Esimerkiksi pakokaasujen kierrätykseen vaadittavat tekniikat maksavat, mutta 

tekniikalla aikaan saatu NOx-päästöjen väheneminen voisi sallia aikaisemman 

ruiskutuksen. Tämä näkyy suoraan polttoaineen kulutuksen vähentymisenä. /21/ 

 

Kuvassa 25 on esitelty Caterpillarin polttoainejärjestelmä Common Rail C6.6 

Tier3-moottorissa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 25. C6.6-moottorin Common Rail-järjestelmä /25/ 

 

Polttoaine lähtee tankista esisuodattimeen, joka on varusteltu vedenerottimella. 

Esisuodattimelta polttoaine jatkaa siirtopumpulle. Tästä polttoaine ohjataan Engine 

Electronic Control Moduleen (ECM), joka on moottorin elektroninen ohjaus- 
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järjestelmä, joka ohjaa koko moottorin toimintaa. Polttoaine ohjataan tästä 

toisiosuodattimeen, josta matka jatkuu korkeapainepumpulta polttoaineen 

jakokiskolle. Jakokiskolta polttoaine ohjataan suihkutusjärjestelmään ja polttoaine 

jatkaa suuttimen kautta moottorin palotilaan, ja ylimääräinen polttoaine palaa 

takaisin polttoainesäiliöön. 

 

Kuvassa 25 mustalla olevat viivat ovat paineettomia tai paluulinjoja, siniset ovat 

matalapainelinjoja ja punaiset ovat korkeapainelinjoja. Kuvassa 26 on esitelty 

polttoaineen ruiskutukseen liittyviä osia C6.6 moottorissa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 26. Polttoaineen ruiskutukseen liittyviä osia /25/ 

 

Ruiskutus koostuu sähköliitännästä, solenoidista, ohjausventtiilistä, polttoaineen 

tuloaukosta, ruiskun rungosta, polttoaineen paluulinjasta ja suuttimesta. 

Polttoaineen maksimiruiskutuspaine on 160 MPa (C6.6-moottori). /25/ 
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Kuvassa 27 on kuvattu tarkemmin venttiilin istukka, josta alempi osa kontrolloi 

polttoaineen virtausta. Venttiilin halkaisija on 3 mm ja auki-kiinni-liike on 

0,040 mm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuva 27. Venttiilin istukka /25/ 

 

4.2.3 Turbon vaikutus 
 

Moottorin ahtaminen vaikuttaa myös päästöjen ja polttoaineen kulutukseen. 

Esimerkiksi muuntuvilla johdinsiivillä ahtimessa ja neliventtiilikannen 

yhdistelmällä saavutetaan parantunut kaasunvaihto. Tästä seurauksena moottorissa 

kaikilla pyörimisnopeuksilla vallitsee hiukkaspäästöjen kannalta ehkäisemiseen 

tarvittava ilmaylimäärä. /21/ 

 

Toisin sanoen pyritään nostamaan virtauksen nopeutta pienillä kuormilla, jotta 

turbolla olisi lyhyempi viiveaika ja moottorilla parempi alakierrosvääntö sekä 

pienemmät päästöt. Ahtoilman kunnollisella jäähdyttämisellä alennetaan moottorin 

lämpötilaa, joka taas vähentää NOx-päästöjä. /21/ 
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Pakokaasujen takaisinkierrätys on tehokas tapa typen oksidien vähentämiseen, ja 

vaikutusta voidaan vielä lisätä pakokaasujen jäähdyttämisellä ennen kierrätystä. 

Tällä tavalla NOx-päästöjä voidaan vähentää 30 - 50 prosenttia. /21/ 

 

4.2.4 ACERT-teknologia 
 

Caterpillar on kehittänyt polttoaineen ruiskutus järjestelmän, joka tunnetaan 

nimellä ACERT, ja jota Caterpillar käyttää Tier3 / Stage3A -päästöstandardit 

täyttävissä moottoreissa tällä hetkellä. Seuraavaksi on esiteltynä ACERT-

teknologian etuja. 

Tarkan polttoaineen ja ilman hallinnan avulla parannetaan palamisprosessia, mikä 

johtaa pienempiin päästöihin. ACERT-teknologialla palaminen on tehokkaampaa, 

jolloin moottori on tehokkaampi tuottaen vähemmän jätettä myrkyllisten kaasujen 

ja hiukkasten muodossa. /4/ 

ACERT-teknologiaa hyödynnetään moottorissa olevalla yhteen kytketyllä ilman ja 

polttoaineen syöttö- ja käyttöjärjestelmällä. /4/ 

Ilman jatkuvaa puhtaan ilman syöttöä palaminen on epätäydellistä ja päästöt 

kasvavat. ACERT-teknologia ratkaisee tämän ongelman edistyneellä 

ilmanhallintatekniikalla, johon kuuluvat läpihengittävät sylinterikannet ja neljä isoa 

venttiiliä sylinteriä kohti, jotka syöttävät enemmän ilmaa sylinteriin ja 

hajaannuttavat sen tasaisemmin. Prosessissa auttavat myös uudet 

turboahdintekniikat, kuten hukkaportit parempaa toimintaa varten ja titaaniset 

pumppupyörät pidempää käyttöikää varten. /4/ 
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ACERT-teknologiaa käyttävissä moottoreissa käytetään useita pieniä 

polttoaineruiskutuksia ennen ja jälkeen pääruiskutusta, jolloin saadaan paras 

päästötoiminta. Tämän aikaansaamiseksi tarvitaan johtavaa ruiskutussuutin-

teknologiaa, kuten esimerkiksi Catepillarin mekaanisesti toimivat elektronisella 

toimilaitteella varustetut injektorit. Catepillarin MEUI-polttoainejärjestelmällä 

(Mechanically actuated, Electronically controlled Unit Injection) ja 

"vuotamattomalla" rakenteella saadaan useita tarkkaan mitattuja ruiskutuksia, 

vaihtelevia ruiskutusaikoja ja useita pitkälle kehittyneitä virtausnopeuden 

muotoiluja, joilla hallitaan tarkkaan monta polttoainemuuttujaa ja saadaan parempi 

päästöjen, äänitason, tärinän ja kovuuden hallinta. /4/ 

Mikään näistä edistysaskeleista ei olisi kuitenkaan mahdollinen ilman nykyisiä 

elektronisia valvonta- ja hallintajärjestelmiä. ACERT-teknologian moottoreissa 

käytetyssä Caterpillarin ADEM A4-elektronisessa valvontalaitteessa on 32-bittinen 

sisäinen rakenne, 56 MHz:n kellotaajuus, kahden megabitin muisti ja 190 I/O-

tappia. Tällainen tietojenkäsittelykyky riittää yhdistämään moottorin ja kaikki muut 

osat CAN-väylällä optimoiduksi käyttöjärjestelmäksi. /4/ 

Moottorin käyttöparametrit hienosäädetään tosiaikaisesti vastaamaan DMU-

käyttövoiman ja -sähköjärjestelmien vaatimuksia, käyttöympäristön olosuhteita ja 

jopa kuljettajan toimenpiteitä. Vuorovaikutteinen tiedonsiirto vähentää päästöjä ja 

parantaa myös suorituskykyä. /4/  

 

4.3 Voimansiirtoratkaisuiden vaikutus kulutukseen 
 

Voimansiirtoratkaisut vaikuttavat oleellisesti polttoaineen kulutukseen Lokotrack-

laitoksissa. Voimansiirtoratkaisuiden vaikutus käsitellään lyhyesti, koska aihe on 

erittäin laaja. Metsolla käytössä olevat voimansiirtoratkaisut ovat esimerkiksi 

mekaanisia, hydraulisia ja sähköisiä. Voimansiirrolla tarkoitetaan tapaa, jolla 

esimerkiksi moottorista otettu teho välitetään eteenpäin. Erilaisia tapoja välittää 

tehoa eteenpäin on useita: ketjut, hihnat, kytkimet, vaihteet, hammaspyörät ja 

tangot. Voimansiirto voi vaikuttaa polttoaineen kulutukseen hyvinkin paljon.  
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Jos kuluneet tai huonosti asennetut osat eivät toimi oikein tai kunnolla, on tästä 

seurauksena tehohäviöitä. Tällöin moottorin pitää tehdä enemmän ”töitä”, jotta 

saavutettaisiin sama teho välitettyä, kuin jos osat olisivat kunnossa tai oikein 

asennettu. Tämä nostaa suoraan polttoaineen kulutusta.  

Kohdissa 4.3.1 ja 4.3.2 on läpikäytynä on lyhyesti ketjujen ja hihnojen sekä 

nestekytkimen vaikutus polttoaineen kulutukseen.  

 

4.3.1 Ketjut ja hihnat 
 

Ketjut ja hihnat tulisi kiristää oikein, jotta teho välittyisi mahdollisimman 

tehokkaasti rattaalta tai hihnapyörältä toiselle. Jos ketjun tai hihnan jättää liian 

löysällä, niin tuloksena on ketjulla se, että ketjut ja hammasrattaat kuluvat ennen 

aikaisesti loppuun. Pahimmassa tapauksessa ketju alkaa hyppiä rattaiden yli. 

Tämän takia tehohäviöt ovat suuria ja osat kuluvat nopeasti. Esimerkiksi hihnoilla 

on oikein asennettuna erittäin korkea hyötysuhde, jopa 98 prosenttia. Oikein 

asennus on tärkeää, jotta hihnoista saadaan täysi hyöty irti. /17/ 

Hihnojen oikein kiristäminen on myös tärkeää. Jos hihnat jäävät liian löysälle, ne 

voivat alkaa luistaa hihnapyörillä, ja tästä seuraa jälleen suuria tehohäviöitä ja 

hihnojen ennen aikainen kuluminen.  

Ketjuja ja hihnoja ei myöskään saisi kiristää liian kireälle, koska seuraukset osien 

kulumisen osalta ovat samankaltaiset kuin jos ketju tai hihna olisi jätetty liian 

löysälle. Liian kireällä kiristetty ketju tai hihna voi myös mennä poikki erittäin 

nopeasti käytössä, mikä taas voi rikkoa koneessa olevia muita osia ja aiheuttaa 

vaaratilanteita henkilöille koneen lähellä.  

Ketjujen ja hihnojen oikea linjaus on myös erittäin tärkeää, jotta osat toimisivat 

kunnolla ja vältyttäisiin ennenaikaisilta osien rikkoutumisilta. Oikean ketju- tai 

hihnatyypin valitseminen on myös erittäin tärkeätä, jotta voidaan taata tuotteen 

toimivuus ja oikeanlainen voimansiirto turvallisesti. 
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4.3.2 Nestekytkin 
 

Kuten ketjuilla ja hihnoilla niin, kytkimen oikealla toiminnalla voidaan vaikuttaan 

oleellisesti polttoaineen kulutukseen. Nestekytkimen toimiessa oikein sen 

tehonvälitys on nykyaikaisilla kytkimillä huippuluokkaa. Seuraavaksi on lueteltu 

muutamia nestekytkimen etuja. 

Nestekytkimellä saavutetaan nykimätön, pehmeä käynnistys, ja se vaimentaa 

iskukuormitukset ja värinävaihtelut. Ensiö- ja toisioakselin vääntömomenttisuhde 

on 1:1. Se toimii molempiin pyörimissuuntiin ja sekä vaaka- että pystysuorissa 

asennuksissa. /16/ 

Kytkimet vaikuttavat yleisesti polttoaineen kulutukseen. Jos esimerkiksi 

kytkinlevyt luistavat, niin tehohäviöitä syntyy ja moottorin on tehtävä enemmän 

”töitä”, jotta saataisiin sama teho välitettyä kuin jos kytkin toimisi oikein. 

Kytkimen luistamisella tarkoitetaan sitä, että kytkimen levyt ovat kuluneet ja niiden 

kulutuspinnat eivät enää pysy yhdessä ja alkavat liukua toisiaan vasten, jolloin 

syntyy tehohäviöitä voimansiirrossa. Jos kytkintä ei säädetä ajoissa kytkimen 

luistamisen havaitsemisen jälkeen voi siitä seurata kytkinlevyjen “palaminen”. Jos 

kytkimen säätäminen ei auta ja kytkin luistaa edelleen, on kytkinlevyt vaihdettava 

uusiin. Kytkinympäristössä käytetään myös laakereita, jotka ilman kunnon voitelua 

voivat vaurioitua. Tästä seuraa polttoaineen kulutuksen nouseminen kitkan 

kasvaessa. 

Kuvissa 28 ja 29 on esitelty erilaisia ketju- ja hihnatyyppejä teollisuuskäyttöön. 

Kuvassa 30 on nestekytkimen poikkileikkaus. 
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Kuva 28. Erilaisia hihnatyyppejä teollisuuskäytössä /17/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 29. Erilaisia ketjutyyppejä teollisuuskäytössä  /18/ 
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Kuva 30. Poikkileikkaus nestekytkimestä /16/ 

 

4.4 Polttoaineen prosentuaalinen osuus moottorin käyttökustannuksista 
 

Arvio polttoaineen prosenttiosuudesta moottorin käyttökustannuksista on saatu 

kyselemällä Metson After Sales-yksiköstä varaosien menekin perusteella ja sitten 

arvioitu kyseisen moottorin kulutus mahdollisimman tarkasti testitulosten 

perusteella. Esimerkeissä käytetyt moottorit ovat kuusi vuotta vanhoja, jotta 

moottoreilla on tarpeeksi käyttötunteja ja huoltoja on jouduttu tekemään. Arviolta 

moottoria käytetään noin 2000 tuntia vuodessa, ja tähän tietoon perustuu 

polttoaineen kulutuksen laskenta. Esimerkkeinä on käytetty Caterpillarin 224 kW:n 

tehoista C9-moottoria ja 310 kW:n tehoista C13-moottoria, jotka ovat Metson 

käytetyimmät moottorit tällä hetkellä. Saatujen tietojen mukaan polttoaine-

kustannukset ovat noin 80 prosenttia dieselmoottorien kustannuksista. Huoltoihin 

kuuluu esimerkiksi suodattimien vaihdot, öljyn vaihdot sekä rikki menneiden  
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kulutusosien vaihdot yms. Seuraavaksi on lueteltu eri huoltokohteita moottorissa ja 

kuinka usein huollot tai tarkistukset tulisi tehdä 12 000 käyttötunnin tai kuuden 

vuoden aikana. 

 

Päivittäin tehtäviä huoltoja/tarkistuksia: 

• Laturin ja tuulettimen hihnojen tarkistus 

• Jäähdytinnesteen tarkistus 

• Ohjauslaitteiden tarkistus 

• Moottorin ilmansuodattimen indikaattorin tarkistus 

• Moottorin esi-ilmansuodattimen tarkistus 

• Moottorin öljyjen tarkistus 

• Polttoaineen pääsuodattimen ja vedenerottimen tarkistus /9/ 

 

50 käyttötunnin tai viikon jälkeen: 

• Polttoainetankin tarkastus (sakan ja veden poisto) /9/ 

 

250 käyttötunnin jälkeen: 

• Jäähdytinnesteen vaihto 

• Moottorin öljyn vaihto /9/ 

 

500 käyttötunnin jälkeen: 

• Moottorin venttiilien tarkistus/säätö /9/ 

 

500 käyttötunnin tai 1 vuoden jälkeen: 

• Laturin ja tuulettimen hihnojen vaihto 
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• Akkujen varaustason tarkistus 

• Jäähdytysjärjestelmän toiminnan tarkastus 

• Moottorin ilmansuodatin elementtien vaihto 

• Moottorin öljyn ja suodattimien vaihto 

• Jäähdyttimen suojan puhdistus /9/ 

 

1000 käyttötunnin jälkeen: 

• Moottorin venttiilien tarkistus/säätö /9/ 

 

2000 käyttötunnin jälkeen: 

• Ahtoilmajäähdyttimen sisäinen tarkistus 

• Starttimoottorin tarkastus 

• Turbon tarkistus /9/ 

 

2000 käyttötunnin tai 1 vuoden jälkeen: 

• Laturin tarkistus 

• Moottorin kiinnitysten tarkastus /9/ 

 

3000 käyttötunnin tai 2 vuoden jälkeen: 

• Jäähdytysjärjestelmän tarkistus 

• Jäähdytysjärjestelmän vedenlämpötilasäätimen vaihto 

• Vesipumpun tarkistus /9/ 
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4000 käyttötunnin jälkeen: 

• Ahtoilmajäähdyttimen sisäinen tarkistus ja testaus /9/ 

 

6000 käyttötunnin jälkeen: 

• Jäähdytysjärjestelmän tarkistus /9/ 

 

12000 käyttötunnin tai 6 vuoden jälkeen: 

• Jäähdytinjärjestelmän tarkistus /9/ 

 

224 kW:n C9-moottori kuluttaa polttoainetta 223,7 g/kWh, joka on noin 59,7 litraa 

tunnissa 100 prosentin kuormituksella kyseisellä reitityksellä. Tällöin C9-moottori 

kuluttaa polttoainetta 12 000 käyttötunnissa noin 716 400 litraa. Diesel-polttoaine 

maksaa tällä hetkellä Suomessa noin 0,9 €/l, joten 12 000 käyttötunnin 

polttoainekustannukseksi tulisi noin 644 760 euroa. Yleensä moottoria 

kuormitetaan kuitenkin 80 prosentin kuormituksella, jolloin polttoainetta kuluisi 

noin 47,8 litraa tunnissa. 80 prosentin kuormituksella moottori kuluttaisi 

12 000 käyttötunnissa noin 573 120 litraa polttoainetta, jolloin polttoaine-

kustannukset olisivat noin 515 808 euroa. Tästä summasta laskettuna huoltoihin ja 

varaosiin kuluu arviolta 12 000 käyttötunnissa noin 103 162 euroa. 

 

310 kW:n C13-moottori kuluttaa polttoainetta 217,8 g/kWh, joka on noin 

80,4 litraa tunnissa 100 prosentin kuormituksella kyseisellä reitityksellä. C13-

moottori kuluttaa polttoainetta 12 000 käyttötunnissa 100 prosentin kuormituksella 

noin 964 800 litraa. Hintaa tälle polttoainemäärälle tulee 868 320 euroa. 

80 prosentin kuormituksella polttoainetta kuluu C13-moottorissa noin 64,3 litraa 

tunnissa, ja tällä kuormituksella moottori kuluttaisi 12 000 käyttötunnissa noin 

771 840 litraa, jolloin polttoainekustannukset olisivat noin 694 656 euroa. C13- 

huoltoihin ja varaosiin kuluisi täten arviolta 138 931 euroa 12 000 käyttötunnin 

aikana. 
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Polttoainekustannukset ovat huomattavat pitkällä aikavälillä ja polttoaineen hinta 

on nousussa, joten kustannukset polttoaineen osalta tulevat vielä entisestään 

nousemaan. Pitää kuitenkin muistaa, että yrityksillä on solmittuina polttoaine-

toimittajien kanssa yhteistyösopimuksia, joiden ansiosta yllä olevat laskelmat 

alenevat jonkin verran.  

Varaosien/huoltojen vaikutus moottorin kokonaiskustannuksiin verrattuna 

polttoaineeseen on vain noin 20 prosenttia.  Asiakkaat vaativatkin oletetusti 

moottorivalmistajia kehittämään vähemmän kuluttavia moottoreita, jotta moottorin 

käyttökustannukset alenisivat ja koneen käyttäminen tulisi halvemmaksi.  

Tämän vertailun tulokset ovat esiteltyinä taulukoissa 30 ja 31.  

 

Taulukko 30. C9-moottorin tulokset 224 kW 

 Kulutus yht. 
12 000 tunnissa 

l 

Polttoainekustannus
12 000 tunnissa  

€ 

Huollot ja varaosat 
12 000 tunnissa  

€ 
100 % 

kuormalla 716 400 573 120  
80 % 

kuormalla 644 760 515 808 103 162 
 

 

Taulukko 31. C13-moottorin tulokset 310 kW 

 Kulutus yht. 
12 000 tunnissa 

l 

Polttoainekustannus 
yht.12 000 tunnissa  

€ 

Huollot ja varaosat 
12 000 tunnissa  

€ 
100 % 

kuormalla 964 000 868 320  
80 % 

kuormalla 771 840 694 656 138 931 
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4.5 Valmistajien Tier3 ratkaisujen vertailu 
 

Vertailussa ovat moottorivalmistajista Caterpillar, Cummins, Deutz, John Deere, 

Mercedez Benz, Sisu Diesel ja Volvo. Moottorivalmistajien ratkaisut Tier3-

moottoreissa esitellään yllämainitussa järjestyksessä, ja tekniikoita on käyty läpi 

lyhyesti jokaisen moottorin osalta saatavana olevien tietojen perusteella. 

Vertailussa on myös eri valmistajien moottorit polttoaineen kulutuksen osalta. 

Polttoaineenkulutusvertailussa on käytetty kunkin valmistajan toisiaan lähimpänä 

olevia moottoreita tehoiltaan ja iskutilavuudeltaan katsottuna. Lopussa on yhteen-

veto polttoaineen kulutuksista eri valmistajien moottoreissa. 

 

Käytettyjä lyhenteitä: 

 

ECM = Moottorin elektroninen ohjausjärjestelmä 

HPCR = Korkeapainepolttoainejärjestelmä 

EGR = Pakokaasun uudelleenkierrätysjärjestelmä 

VGT = Muuntuva geometrinen turboahdin 

ECU = Moottorin ohjausyksikkö 

DDEC = Detroit Dieselin elektroninen ohjausyksikkö 

EEM = Sisu Dieselin moottorin ohjausjärjestelmä 

V-ACT = Volvon polttoaineen parempaan palamiseen käytetty tekniikka 

EMS = Volvon moottorin ohjausjärjestelmä 

DPF = Partikkelisuodatin 

SCR = Selektiivinen katalysaattori 

DOC = Hapetuskatalysaattori 
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4.5.1 Caterpillar 
 

Caterpillar panosti yli 500 miljoonaa dollaria tuotekehitykseen Tier3-moottoreissa 

ja haki yli 250 patenttia. Caterpillar panosti eritoten ACERT-teknologiaan, joka on 

esitelty kohdassa 4.2.4. ACERT-teknologia koostuu ilman hallintajärjestelmästä, 

polttoainejärjestelmästä, edistyksellisestä elektroniikasta ja pakokaasun 

jälkikäsittelystä. Kuvassa 31 Caterpillarin C18 Tier3-moottori. /4/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 31. Caterpillarin C18 Tier3-moottori /4/ 

 

 

4.5.1.1 Ilmanhallinta 
 

Ilmanhallinnassa turboahdin pakottaa puhdasta ilmaa palotilaan elektroniikan 

avulla oikean määrän eri kuormituksilla ja nopeuksilla. Tällä tavalla saavutetaan 

polttoaineen parempi palaminen, josta seuraa moottorin pienempi viive, 

taloudellisempi polttoaineen kulutus ja parempi suorituskyky. /4/ 
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4.5.1.2 Polttoaineenruiskutusjärjestelmä 
 

Caterpillarin käyttämä polttoaineenruiskutusjärjestelmä ruiskuttaa polttoainetta 

pieniä määriä kerrallaan useasti palotilaan ennen pääruiskutusta, tällä saavutetaan 

mahdollisimman pieni polttoaineen kulutus sekä matalat päästöt. Ruiskutuksen 

määrää ja ajoitusta ohjaa moottorin elektronin ohjaus järjestelmä, Engine 

Electronic Control Module (ECM). /4/ 

 

4.5.1.3 Pakokaasun jälkikäsittely 
 

Kun polttoaine- ja ilmajärjestelmät ohjaavat polttoaineen palamista NOx-päästöjen 

vähentämiseksi, joissakin tapauksissa lisätekniikkaa on käytettävä hiukkas-

päästöjen vähentämiseksi. Hiukkasten vähentämiseksi pakokaasussa käytetään 

katalysaattoria. Tätä tekniikkaa käytetään tällä hetkellä on-road-moottoreissa, ja 

tekniikka tulee käyttöön off-road-moottoreissa Tier4-vaiheessa. /4/ 

 

4.5.2 Cummins 
 

Cummins ei käytä Tier3 moottoreissaan pakokaasun kierrätykseen tai 

jälkikäsittelyyn liittyviä tekniikoita, vaan on saavuttanut päästömääräykset toisilla 

tavoilla. Cummins on saavuttanut Tier3 (Stage3 A) -päästövaatimukset 

panostamalla tuotekehitykseen ja kehittämällä muita tekniikoita moottorissaan. 

Cummins on panostanut eritoten polttoaineen palamiseen, sylinteritekniikoihin, 

polttoainejärjestelmään ja moottorin elektronisiin ohjausjärjestelmiin. Kuvassa 32 

on Cumminsin Tier3-moottori. /5/ 
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Kuva 32. Cummins Tier3-moottori /5/ 

 

4.5.2.1 Parannettu polttoaineen palaminen 
 

Palamisreaktiota parannettaessa Cummins on panostanut seuraaviin yksityis-

kohtiin: sylintereihin, ilman ohjaamiseen sekä polttoaine- ja elektronisiin 

ohjausjärjestelmiin. /5/ 

 

Cummins on sijoittanut paljon tuotekehitykseen vähentääkseen palamisreaktiossa 

syntyviä päästöjä niiden syntypaikassa eli palotilassa. Cummins käyttää apunaan 

tuotekehityksessä tietokoneavusteisia mallintamisohjelmia, joilla voidaan mallintaa 

tarkasti polttoaineen palamistapahtuma palotilassa. Näiden ohjelmien avulla 

suunnittelijat saavat tärkeää tietoa siitä, miten eri ruiskutuskuviot ja palotilan 

muoto vaikuttavat palamisessa syntyvien päästöjen määrään. /5/ 

 

Kuvassa 33 on kuvattu polttoaineen syttymisreaktio palotilassa ja siitä syntyvät 

lämpötilat sekä eri päästöjen syntyminen. /5/  Polttoaineen lämpötila muuttuu 

paloreaktion aikana 350 K:sta- 2700 K:iin, joka on asteina 77 oC – 2427 oC. 
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Kuva 33. Polttoaineen paloreaktio /5/ 

 

4.5.2.2 Sylinterin vaikutus palamiseen 
 

Käyttämällä analyysiohjelmaa Cummins pystyy mallintamaan palotapahtuman 

missä ja milloin tahansa sylinterissä. Tätä ohjelmaa apuna käyttäen suunnittelijat 

ovat saaneet tietoa kriittisistä paikoista sylintereissä palohetkellä. Kokeita on tehty  

 

tuhansia ennen kuin lopullinen muoto on löydetty. Tällä tekniikalla Cummins on 

saavuttanut merkittävimmät päästöjen vähentämiset Tier3 (Stage3 A)                      

-vaatimuksista. Kuvassa 34 on Cumminsin käyttämän analyysiohjelman piirtämä 

malli paloreaktiosta sylinterissä. /5/ 
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Kuva 34. Analyysiohjelman malli paloreaktiosta sylinterissä /5/ 

 

4.5.2.3 Polttoainejärjestelmä 
 

Cummins pitää tärkeimpänä asiana päästöjen vähentämisessä oikeanlaista 

polttoaineen ruiskutusjärjestelmää. Jotta ruiskutus saataisiin toimimaan oikein, 

pitää monien ruiskutukseen liittyvien yksityiskohtien olla kunnossa ja toimia 

keskenään, sekä ruiskutuksen toimia muiden moottorin toimintojen kanssa. 

Elektroniset ohjausjärjestelmät ovat standardeja suurimassa osassa                   

Tier3 (Stage3 A) -moottoreiden ratkaisuissa päästöjen vähentämiseksi.       

Cummins on panostanut eritoten ruiskutuksen ajoitukseen, määrään, paineeseen, 

kuvioon ja ruiskutus tapahtumien määrään. Näihin panostamalla Cummins on  

 

saavuttanut päästöjen vähenemisen ja moottoreiden paremmat suoritusarvot. 

Cumminsin ruiskutusjärjestelmää kutsutaan nimellä High–Pressure Common-Rail 

(HPCR), jota Cummins käyttää tämän hetken moottoreissaan. Kuvassa 35 

Common-Rail-ruiskutusjärjestelmä. /5/ 
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Kuva 35. Cummins Common-Rail-ruiskutusjärjestelmä /5/ 

 

4.5.2.4 Elektroniset ohjausjärjestelmät 
 

Cummins on panostanut myös paljon moottorien elektronisiin ohjausjärjestelmiin 

päästöjen vähentämiseksi. Cumminsin ohjausjärjestelmillä voidaan ohjata 

moottorin toimintaa erittäin tarkasti, esimerkiksi polttoaineen ruiskutusta, ilman 

ohjausta ja pakokaasun jälkikäsittelylaitteita. Elektroniset ohjausjärjestelmät 

valvovat myös, että moottorille asetetut päästövaatimukset ja asetukset säilyvät 

myös silloin, kun moottori on käytössä. 

Cummins voi suunnitella asiakkaan ja käyttökohteen mukaan omanlaisensa 

ohjausjärjestelmän, jotta moottori vastaisi varmasti asiakkaan vaatimuksia. /5/
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4.5.3 Deutz 
 

Deutz on panostanut Tier3-moottoreissaan mm. polttoaineen ruiskutukseen, 

moottorin ohjausteknologiaan, polttoaineen palamiseen ja pakokaasujen 

kierrätykseen, joilla on saavutettu Tier3 (Stage3 A) -päästövaatimukset. Kuvassa 

36 on Deutzin Tier3-moottori. /6/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 36. Deutzin Tier3-moottori TCD2013 /6/ 

 

 

4.5.3.1 Polttoaineen ruiskutus järjestelmä DCR 
 

DCR-ruiskutusjärjestelmä käyttää kahta korkeapainepumppua, joita ohjataan 

nokka-akselilta. Pumput takaavat polttoaineen saatavuuden polttoainekiskolle, josta 

elektronisesti ohjatut ruiskut ohjaavat polttoaineen palokammioon. Kuvassa 37 

Deutzin polttoaine järjestelmä. /6/ 
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Kuva 37. Deutzin polttoaineenruiskutusjärjestelmä DCR /6/ 

 

4.5.3.2 Deutz-moottorin ohjausteknologia 
 

Deutzin moottorin ohjausteknologia perustuu pitkälti täysin elektronisesti 

ohjattuihin hydraulisiin voimansiirtoratkaisuihin. Jos esimerkiksi moottori 

ylikuumenee käytössä, niin elektroniikka huomaa tämän ajoissa ja laskee moottorin 

tehoja, kunnes moottori ei ole enää vaarassa ylikuumentua. Tämä teknologia voi 

ohjata koko moottorin toimintaa, tarkkailla, että moottori toimii oikein ja tarpeen 

tullen myös muuttaa moottorin asetuksia vauhdissa. Tällä moottorin 

ohjausperiaatteella Deutz on saavuttanut hyviä tuloksia moottorin taloudellisen 

toiminnan kannalta. /6/ 
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4.5.3.3 Pakokaasujen kierrätys EGR 
 

Pakokaasujen kierrätykseen Deutz käyttää tekniikkaa, joka tunnetaan nimeltä EGR 

(Exhaust Gas Recirculation). Markkinoilla on kolmea erilaista EGR-kierrätys-

tekniikkaa. /6/ 

Internal EGR-tekniikalla yksikertaisesti aukaistaan pakokaasuventtiili hetkellisesti 

sisäänottokierrossa tai aukaistaan sisäänottoventtiili hetkellisesti pakokaasun 

kierrossa. Nämä tavat ovat yksinkertaisia toteuttaa, mutta haittana on se, että niitä 

ei pysty kontrolloimaan, ja pieniä tehohäviöitä ilmenee. /6/ 

Controlled Internal EGR:ssä on elektroniikalla ohjattu avautumispiste 

venttiilissä. Tämä saadaan aikaan käyttämällä solenoidilla varustettua venttiilin 

vipua, joka auki asennossa antaa moottorin öljyn hydraulisesti operoida pientä 

mäntää, joka hieman painaa pakokaasuventtiiliä. Tätä järjestelmää voidaan ohjata 

Deutzin moottorinohjausteknologialla. Hyötyjä on muun muassa moottorin 

pienempi vasteaika. /6/ 

Kolmas EGR-ohjaustapa on Cooled EGR, jossa pieni määrä pakokaasua 

kierrätetään jäähdyttimen läpi takaisin venttiilille. Tällä tekniikalla saavutetaan 

parempi teho ja vääntö moottorissa, koska kieliventtiiliä voidaan ohjata 

elektronisesti moottorin ohjausjärjestelmällä. /6/ 

Uudelleen tuottamalla jäähdytettyä pakokaasua sisääntuloilman lämpötila laskee, 

jolla saadaan moottorista parempi teho. Haittapuolia ovat jäähdyttimien kasvanut 

lukumäärä ja polttoaineen rikkipitoisuus, jonka pitää olla alhainen. Kuvassa 38 on 

esitetty EGR:n pakokaasun kierron periaate sisääntuloventtiilissä, ulostulo-

venttiilissä ja jäähdytetyssä EGR:ssä. /6/ 
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Kuva 38. EGR pakokaasunkierto /31/ 

 

4.5.4 John Deere 
 

John Deere on panostanut Tier3-moottorissaan eritoten jäähdytettyyn pakokaasun 

kierrätykseen, turboon, moottorin ohjausyksikköön ja polttoaineenruiskutus-

järjestelmään. Näillä ratkaisuilla on pääasiassa saavutettu Tier3-päästövaatimukset 

täyttävät moottorit. Kuvassa 39 John Deeren Tier3-moottori. /10/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 39. John Deeren PowerTech 6.8 l moottori /10/ 
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4.5.4.1 Pakokaasun kierrätys EGR 
 

John Deere käyttää moottoreissaan jäähdytettyä EGR-tekniikkaa pakokaasun 

kierrätykseen. John Deere hyödyntää tätä tekniikkaa sekoittamalla mitatun määrän 

jäähdytettyä pakokaasua tulevan puhtaan ilman kanssa, jolloin pakokaasujen 

lämpötila laskee ja NOx päästöt vähenevät. /10/ 

 

4.5.4.2 Turbo VGT 
 

Variable Geometry Turbocharger (VGT) eli muuntuvan geometrisen turbon avulla 

John Deere kontrolloi kierrätettävän pakokaasun määrää, joka sekoitetaan tulevan 

puhtaan ilman kanssa. Turboa ohjaa moottorin ohjausyksikkö, joka säätelee turbon 

siipien jakoa, jotta saavutetaan paras suorituskyky moottorille. /10/ 

 

4.5.4.3  Moottorin ohjausyksikkö ECU 
 

Engine Control Unit (ECU) eli moottorin ohjausyksikkö kontrolloi moottorin ilman 

ja polttoaineen suhdetta moottorissa, ruiskutuskuvioita sekä EGR:stä ja VGT:stä 

ulos tulevan ilman määrää. /10/ 

 

4.5.4.4 Polttoaineen ruiskutusjärjestelmä HPCR 
 

High Pressure Common Rail (HPCR) on korkeapaineruiskutusjärjestelmä, jolla 

John Deere on nostanut ruiskutuspainetta elektronisilla ruiskutusteknologioilla, 

jolloin on saavutettu korkea ruiskutuspaine palotilaan ja tehokkaampi 

palamisreaktio. Kuvassa 40 on John Deeren HPCR polttoaineenruiskutus-

järjestelmä. Kuvassa 41 on John Deeren Power Tech Plus -moottorissa tapahtuva 

ilman ja pakokaasun kierto kuvattuna. Kuvassa 42 on John Deeren Tier3-moottorin 

ratkaisuja moottoriin asennettuna.  /10/ 
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Kuva 40. John Deeren polttoaineenruiskutusjärjestelmä 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Kuva 41. Ilmankierto John Deeren PowerTech Plus -moottorissa /27/ 
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Kuva 42. John Deeren PowerTech Plus 9.0 l Tier3-moottori
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4.5.5 Mercedes Benz 
 

Mercedes Benz panosti Tier3-moottorin kehityksessä eritoten pakokaasun 

kierrättämiseen, polttoainejärjestelmään ja moottorin elektroniseen 

ohjausjärjestelmään. Kuvassa 43 Mercedes Benzin Tier3-moottori. Kuvassa 44 

näkyy Mercedes Benz käyttämä EGR-järjestelmä moottoriin asennettuna. 

Kuvassa 45 on Mercedes Benz:n EGR-järjestelmässä käyttämä Reed-venttiilin 

toiminta. /8/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 43. Mercedes Benz MBE 4000-sarjan Tier3-moottori /8/ 

 

4.5.5.1 Pakokaasun kierrätys EGR 
 

Mercedes Benz käyttää pakokaasun kierrätykseen Exhaust Gas Recirculation 

(EGR) -tekniikkaa. Pakokaasua jäähdytetään kierrättämällä sitä jäähdyttimen 

kautta, minkä jälkeen jäähdytetty pakokaasu sekoitetaan tuoreen tulevan ilman 

kanssa palotilassa. 
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EGR-tekniikan avulla saadaan oksidien määrä alennettua pakokaasussa. 

Vähemmän oksideja sisältävä ilma alentaa lämpötilahuippuja palotilassa, jolloin 

NOx-päästöt pienenevät. /8/ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 44. EGR asennettuna /8/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 45. Reed-venttiili /8/ 
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Mercedes Benzin käyttämä Reed-venttiilitekniikka toimii siten, että pakokaasu 

virtaa imusarjan sisäänottoaukosta, jolloin pakokaasu sekoittuu ahtoilman kanssa. 

Aukot avautuvat painehuippujen avulla, jotka syntyvät pakokaasuista imusarjassa. 

/8/ 

 

4.5.5.2 Polttoaineenruiskutusjärjestelmä 
 

Mercedes Benz käyttää polttoaineen ruiskutukseen korkealla paineella toimivia 

kaksoissolenoidisia ruiskuja, jolloin ruiskutettava polttoaineen määrä on tarkkaa ja 

ruiskut pystyvät säätelemään itsestään ruiskutuspainetta tarvittaessa. Ruiskut 

pystyvät moneen ruiskutustapahtumaan yhdessä kierrossa, mikä takaa 

taloudellisemman moottorin ja paremman suorituskyvyn sekä pienemmät päästöt. 

/8/ 

 

4.5.5.3 Moottorin elektroninen ohjausjärjestelmä DDEC VI 
 

Mercedes Benzin käyttämä moottorin ohjausjärjestelmä Detroit Diesel Electronic 

Controls (DDEC) on kehittynyt kuudenteen sukupolveen. DDEC ohjaa kaikkia 

moottorin toimintoja aina polttoaineen ruiskutuksesta pakokaasun kierrätykseen. 

DDEC myös tallentaa jatkuvasti moottorissa tapahtuvia asioita ja virheilmoituksia. 

Näiden tallenteiden avulla moottorin huolto ja vian löytäminen on helppoa. /8/
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4.5.6 Sisu Diesel 
 

Sisu Diesel kehitti EU Stage3 A (Tier3) -päästövaatimuksia varten uuden 

moottorimallin Citius. Sisu Diesel on panostanut Citius-moottoreissaan eritoten 

polttoaineenruiskutusjärjestelmään, moottorin ohjauselektroniikkaan ja 

sylintereihin. Kuvassa 46 on Sisu Dieselin Tier3 moottori. /7/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 46. Sisu Diesel Citius Tier3-moottori /7/ 

 

4.5.6.1 Polttoaineenruiskutusjärjestelmä 
 

Sisu Diesel käyttää moottorissaan Common Rail Fuel System-ruiskutus-

järjestelmää. Tällä ruiskutusjärjestelmällä yhdessä moottorin ohjausjärjestelmän 

EEM3 kanssa ruiskutukseen voi saada jopa viisi eri ruiskutustapahtumaa yhden 

ruiskutuskierron aikana. Tämä mahdollistaa alemman polttoaineen kulutuksen, 

alentaa moottorin melutasoa, parantaa moottorin tehoa ja alentaa päästöjä.  
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Ruiskutuspaine Citius-moottoreissa suuttimelta palokammioon on maksimissaan 

noin 1600 baria. /7/ 

 

4.5.6.2 Moottorin ohjaus järjestelmä EEM3 
 

Sisu Diesel kehitti Citius-sarjan moottoreihin kolmannen sukupolven moottorin 

ohjausjärjestelmän nimeltä Electronic Engine Management (EEM3), jonka avulla 

moottorin toimintoja säädellään. Esimerkiksi jos EEM3 havaitsee moottorissa vian, 

se alentaa automaattisesti moottorin tehot minimiin, jotta koneen voi ajaa 

turvallisesti huoltoon. EEM3 säätelee myös moottorin polttoaineen 

ruiskutusjärjestelmää, helpottaa kylmäkäynnistystä ja helpottaa moottorin 

huoltamista. EEM3:n avulla moottori voidaan kytkeä CAN-väylällä tieto-

koneeseen, josta voi tarkistaa moottorin kuntoa ja korjata vikoja. EEM3:n avulla 

moottori myös tallentaa moottorissa tapahtuneet virheet, näitä on jälkikäteen 

helppo tutkia tietokoneen avulla, joka on liitetty moottorin CAN-väylään. Tämä 

nopeuttaa moottorin huoltoa huomattavasti. /7/ 

 
 

4.5.6.3 Sylinterit 
 

Sisu Diesel on myös uudelleen suunnitellut Citius-sarjan moottoreihin sylinterit, 

joilla on osittain saavutettu Stage3 A (Tier3) -päästömääräykset ja parannettu 

moottorin suorituskykyä. Sylintereihin tehtyjä muutoksia ja saavutettuja etuja ovat 

muun muassa tasainen seinämänpaksuus sylinteriputken ympärillä, alhainen tärinä, 

kavitaatiovapaus, pienemmät vääristymät sylinteriputkessa, alhainen ohipuhallus, 

tärinävapaat männänrenkaat, alhainen öljynpalaminen, alhaiset päästöt, pitkä 

huoltoikä ja tehokas jäähdytys sylinteriputken päällä. /7/
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4.5.7 Volvon V-ACT Tekniikka 
 

Volvo on kehittänyt Stage3 A (Tier3) -moottoria varten uuden moottoritekniikan 

nimeltä Volvo Advanced Combustion Technology (V-ACT). Tämä tekniikka 

sisältää uuden joustavan korkeapainepolttoaineruiskutusjärjestelmän, ilman 

käsittelytekniikan ja parannetun elektronisen ohjausjärjestelmän, joiden avulla 

Volvo on saavuttanut pääasiassa Tier3-päästövaatimukset. Kuvassa 47 Volvon 

Tier3-moottori. /15/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 47. Volvon TAD650VE Tier3-moottori /15/ 

 

 
V-ACT-tekniikan yhteydessä käytetty I-EGR-pakokaasun kierrätysjärjestelmä 

ohjaa takaisin mitatun määrän pakokaasua palotilaan ruiskutuksen aikana, jolloin 

lämpötilan huiput ovat matalampia paloreaktiossa ja tällöin syntyy vähemmän 

NOx-päästöjä. Kuvassa 48 on Volvon patentoima pakokaasuventtiilin vipu 

asennettuna I-EGR pakokaasun kierrätysjärjestelmään. /14/ 
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Kuva 48. Pakokaasuventtiilin vipu asennettuna I-EGR-järjestelmään /14/ 

 

I-EGR toimii myös yhdessä polttoaineen korkeapaineruiskutusjärjestelmän kanssa, 

ja sitä ohjaa elektronisesti moottorin ohjausjärjestelmä Engine Management 

System (EMS), joka pohjautuu koneen ja moottorin yhteisiin toimintaehtoihin. 

Elektroniikalla ohjatuilla venttiileillä saadaan aikaan korkea vääntömomentti 

alhaisilla kierroksilla ja puhtaammat päästöt.  

 

Kuvassa 49 näkyy moottorin ohjausjärjestelmä EMS, joka yhdistää moottorin 

elektroniikkaohjauksen ECU:n muun koneen elektroniikan kanssa maksimoiden 

moottorin ja koneen toiminnan yhdessä. /14/ 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 49. Volvon EMS moottorin ohjausjärjestelmä /14/ 
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Kuvassa 50 on Volvon I-EGR-toiminnasta kuva, jossa punaiset nuolet näyttävät 

lämpimän pakokaasun tulon ja siniset nuolet jäähdytetyn pakokaasun, joka tulee 

kierrätettynä palotilaan. /14/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 50. I-EGR-toiminnasta kuva /14/ 

 

Korkeapaineruiskutusjärjestelmän avulla moottori reagoi nopeasti ja vähentää 

polttoaineen kulutusta. EMS järjestelmä valvoo ja kerää tietoa jatkuvasti. EMS 

säätelee tarpeen mukaan polttoaineen syöttöä ja ruiskutuksen ajoitusta erittäin 

nopeasti. Kuvassa 51 näkyy Volvon polttoainejärjestelmä. /14/ 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 51. Volvon polttoaineen korkeapaineruiskutusjärjestelmä /14/ 
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Kuvassa 52 näkyy Volvon uuden sukupolven korkeapaineruiskutusjärjestelmän 

suuttimen poikkileikkauskuvaus, joka on elektronisesti ohjattu ja takaa tarkan 

polttoaineen ruiskutuksen palotilaan sekä polttoaineen määrän jokaisella ruiskutus-

kerralla. /14/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 52. Volvon suuttimen poikkileikkaus /14/ 

 

4.5.8 Yhteenveto 
 

Moottorivalmistajia, jotka eivät ole käyttäneet Tier3-päästövaatimuksiin 

päästäkseen pakokaasunkierrätystekniikkaa, ovat Caterpillar ja Cummins, joten tätä 

tekniikkaa tullaan melko varmasti käyttämään viimeistään Tier4 vaiheessa. Muut 

valmistajat joutuvat etsimään muita ratkaisuja päästäkseen vaatimuksiin. 

Caterpillar on panostanut Tier3-vaiheessa eritoten polttoaineenruiskutus-

tekniikoihin. Cummins on panostanut polttoaineen puhtaampaan palamiseen ja 

sylinteritekniikoihin, joilla saavutti Tier3-päästövaatimukset. 

Muuten kaikki valmistajat ovat panostaneet samoihin tekniikoihin, kuten 

polttoaineen ruiskutusjärjestelmään, moottorin ohjaustekniikkaan ja pakokaasun 

kierrätykseen. Kaikilla valmistajilla on toisistaan poikkeavia ratkaisuja käytetty 

moottoreissaan, ja nämä erot huomaa jo pelkästään moottorien ulkomuotoa  
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katsellessa. Nämä yksityiskohdat antavat moottorille sen valmistajan leiman, jolla 

moottori erottuu massasta. Valmistajilla on myös omat vankat merkkituotteet, 

joissa käytetään omia moottoreita, ja valmistajat saavat sitä kautta tuotteilleen lisää 

näkyvyyttä.  

 

4.6 Polttoaineen kulutuksen vertailu eri valmistajien kesken 
 

Vertailussa on käytetty eri valmistajien moottoreilleen ilmoittamia polttoaineen 

kulutusarvoja. Moottorit on valittu iskutilavuudeltaan ja tehoiltaan 

mahdollisimman lähellä toisiaan olevista moottoreista. Kaikilta valmistajilta ei ole 

saatavilla polttoaineen kulutustietoja, joten vertailussa on käytetty niiden 

valmistajien moottoreita jotka ovat ilmoittaneet kulutuksen. Vertailussa ovat 

mukana Caterpillarin, Volvon, Cumminsin ja John Deeren moottorit. 

Ensimmäisenä on vertailtu iskutilavuudeltaan noin kuuden litran moottoreita ja 

toisena on vertailtu iskutilavuudeltaan noin 13 litraiset moottorit. 

 

4.6.1 Iskutilavuudeltaan noin kuuden litran moottorit 
 

Tämä kokoluokka on pienin Metsolla käytössä olevista moottoreista. Tämän 

kokoluokan moottoreita käytetään esimerkiksi Metson LT96- ja ST620-tuotteissa. 

 

4.6.1.1 Volvo 
 

Volvon moottori on reititetty toimimaan 2300 rpm, jolla saavutetaan 147 kW:n 

teho ja 610 Nm:n vääntö. Volvon moottori kuluttaa polttoainetta näillä asetuksilla 

noin 235 g/kWh. Volvo TAD650VE-moottorin tärkeimpiä teknisiä tietoja on 

taulukossa 32. Kuvasta 53 näkyy Volvon moottorin polttoaineen kulutus, teho ja 

vääntömomentit eri kierrosluvuilla. /15/ 
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Kuva 53. Volvon TAD650VE-moottorin arvoja /15/ 

 

Taulukko 32. Volvon teknisiä tietoja /15/ 

4-tahtidieselmoottori 
Sylinterit 6 

Iskunpituus   130 mm 
Sylinterin halkaisija              108 mm 

Iskutilavuus 6.0 l 
Paino kuivana 565 kg 

Puristussuhde 18,4:1 

 
 

 

 

 

4.6.1.2 Caterpillar 
 

Caterpillarin moottorina vertailussa käytetään C6.6-moottoria. Moottori on 

reititetty toimimaan 2200 rpm, jolla saavutetaan 168 kW:n teho ja 729 Nm:n 

vääntö. Tällä reitityksellä C6.6-moottori kuluttaa polttoainetta 233.9 g/kWh. C6.6-

moottorin tärkeimpiä teknisiä tietoja on taulukossa 34. Taulukosta 33 esiteltynä 

Caterpillarin moottorin polttoaineen kulutus, teho ja vääntömomentit eri kierros-

luvuilla. 
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Taulukko 33. C6.6-moottorin arvoja /25/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 34. Catin teknisiä tietoja /25/ 

4-tahtidieselmoottori 
Turboahdettu  

Sylinterit 6 
Iskunpituus    127 mm 

Sylinterin halkaisija               105 mm 
Iskutilavuus 6.6 l 

Paino kuivana 525 kg 
Puristussuhde 18,4:1 

 

 

4.6.1.3 Cummins 
 

Cumminsin moottorina vertailussa on käytetty QSB6.7-moottoria. Moottori on 

reititetty toimimaan 2500 rpm, jolla saavutetaan 179 kW:n teho ja noin 685 Nm:n 

vääntö. Tällä reitityksellä moottori kuluttaa polttoainetta 245 g/kWh. Cumminsin 

ilmoittamia polttoaineen kulutus arvoja moottorille näkyy taulukossa 35. QSB6.7-

moottorin tärkeimpiä teknisiä tietoja on taulukossa 36. /28/ 
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Taulukko 35. Cumminsin moottorin arvoja /28/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 36. Cumminsin teknisiä tietoja /28/ 

 4-tahtidieselmoottori 
Turboahdettu  

Sylinterit 6 
Iskutilavuus 6.7 l 

Paino Täytettynä 475 kg 

 

 

 

 

4.6.1.4 John Deere 
 

John Deeren moottorina on vertailussa käytetty PowerTech Plus 6068H-moottoria. 

Moottori on reititetty toimimaan 2200 rpm, jolla saavutetaan 168 kW:n teho ja 

728 Nm:n vääntö. Tällä reitityksellä moottori kuluttaa polttoainetta noin 

210 g/kWh. Moottorin tärkeimpiä teknisiä tietoja on taulukossa 37. Kuvassa 54 

näkyy John Deeren moottorin polttoaineen kulutus, teho ja vääntömomentti eri 

kierrosluvuilla. /30/ 
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Kuva 54. John Deeren moottorin arvoja /30/ 

 

Taulukko 37. John Deeren teknisiä tietoja /30/ 

4-tahtidieselmoottori 
Turboahdettu  

Sylinterit 6 
Iskunpituus  127 mm 

Sylinterin halkaisija              106 mm 
Iskutilavuus 6.8 l 

Paino Kuivana 678 kg 
Puristussuhde 17:1 

 

 

4.6.2 Yhteenveto 
 

Yhteenvetona polttoaineen kulutuksesta eri valmistajien kuuden litran moottoreista 

voidaan sanoa, että vertailussa käytettyjen valmistajien moottoreista taloudellisin 

on John Deeren moottori. John Deeren moottori on iskutilavuudeltaan suurin 

vertailluista moottoreista, ja siitä otettu teho ja vääntö ovat suuruudeltaan muiden 

vertailussa olleiden moottoreiden tasolla. John Deeren moottori kuluttaa 

polttoainetta noin 210 g/kWh kierrosten ollessa 2200 rpm. Tämä on selvästi  
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pienempi kuin seuraavana oleva Cumminsin moottori, joka kuluttaa 229 g/kWh, 

kun kierroksia on 2300 rpm. John Deeren moottori on toisaalta selvästi painavin 

(678 kg) vertailussa olleista moottoreista. 

Paras teho-painosuhde on selvästi Cumminsin moottorilla, jonka paino nesteiden 

kanssa on 475 kg, seuraavana tuleva Caterpillarin moottori painaa 525 kg ilman 

nesteitä. Cumminsin moottori on siis selvästi kevyin moottori, mistä voi olla 

hyötyä koneiden kokonaismassoja katsottaessa. 

Volvolla ei ollut aivan saman iskutilaavuuden moottoria tarjolla. Vertailussa 

käytetystä moottorista otettu teho ja vääntö ovat kuitenkin lähellä muita 

moottoreita.Volvon moottori ei kuitenkaan aivan pärjää taloudellisuudessa muiden 

valmistajien moottoreille, ja se on myös painavampi kuin Cumminsin tai 

Caterpillarin moottorit, vaikka on selvästi iskutilavuudeltaan pienin moottori. 

Taulukoista 32 – 37 päättelemällä voidaan siis todeta, että taloudellisin moottori on 

John Deeren moottori. Kevyttä moottoria tarvittaessa hyvällä teho-painosuhteella 

on Cumminsin moottori hyvä vaihtoehto vertailussa olleista moottoreista. 

Caterpillarin moottori on hyvä vaihtoehto myös silloin, jos moottori ei saa olla yhtä 

painava kuin John Deeren moottori ja kulutuksen pitäisi olla hyvää luokkaa. 

 

4.6.3 Iskutilavuudeltaan noin 13 litran moottorit 
 

Vertailussa on kokoluokaltaan Metson tämän hetken käytetyin moottoriluokka. 

Metson käyttämä C13-moottori on tämän hetken myydyimpien Lokotrack-

murskainlaitosten käyttämä moottori. Tätä moottori kokoluokkaa Metso käyttää 

esimerkiksi LT1213-tuotteissaan. 
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4.6.3.1 Caterpillar 
 

Caterpillarin C13-moottori on reititetty toimimaan 2100 rpm, jolla saavutetaan 

309,6 kW:n teho ja 1408 Nm:n vääntömomentti. Tällä reitityksellä moottori 

kuluttaa 217,8 g/kWh polttoainetta. Taulukossa 39 on moottorin tärkeimpiä 

teknisiä tietoja. Taulukossa 38 Caterpillarin ilmoittamia testi arvoja moottorille.  

 

Taulukko 38. Caterpillar C13-moottorin arvoja /25/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 39. C13:n teknisiä tietoja /25/ 

4-tahtidieselmoottori 
Turboahdettu  

Sylinterit  6 
Iskunpituus 157 mm 

Sylinterin halkaisija 130 mm 
Iskutilavuus 12.5 l 

Paino kuivana 939 kg 
Puristussuhde 17,3:1 
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4.6.3.2 Volvo 
 

Kuvassa 55 on Volvon TAD1252VE Tier3-moottorin valmistajan ilmoittamia 

arvoja. Moottori on reititetty toimimaan 1800 rpm, jolla saavutetaan 313 kW:n teho 

ja noin 1650 Nm:n vääntömomentti. Tällä reitityksellä moottori kuluttaa poltto-

ainetta noin 217 g/kWh. Taulukossa 40 näkyy Volvon moottorin tärkeimpiä 

teknisiä tietoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 55. Volvon TAD1252 moottorin arvoja /26/ 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ                        94 (109) 
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, Tuotekehitys 
Jari Hytti 
 

 

Taulukko 40. Volvon TAD1252-moottorin teknisiä tietoja /26/ 

4-tahtidieselmoottori 
Turboahdettu  

Sylinterit  6 
Iskunpituus 150 mm 

Sylinterin halkaisija 131 mm 
Iskutilavuus 12.13  l 

Paino kuivana 1220 kg 
Puristussuhde 18,1:1 

 

4.6.3.3 John Deere 
 

John Deeren Power Tech Plus 6135H Tier3-moottori on reititetty toimimaan 

2100 rpm, jolla moottorista saadaan 317 kW:n teho ja 1441 Nm:n vääntömomentti. 

Tällä reitityksellä moottori kuluttaa polttoainetta noin 215g/kWh. Taulukossa 41 on 

moottorin tärkeimpiä teknisiä tietoja. Kuvassa 56 näkyy John Deeren moottorin 

polttoaineen kulutus, teho ja vääntömomentti eri kierrosluvuilla. /29/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 56. John Deeren Power Tech Plus 6135H-moottorin arvoja /29/
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Taulukko 41. John Deeren moottorin teknisiä tietoja /29/ 

4-tahtidieselmoottori 
Turboahdettu  

Sylinterit  6 
Iskunpituus 165 mm 

Sylinterin halkaisija 132 mm 
Iskutilavuus 13.5  l 

Paino kuivana 1493 kg 
Puristussuhde 16:1 

 

 

4.6.4 Yhteenveto 
 

Yhteenvetona iskutilavuudeltaan noin 13 litran moottoreista voisi todeta, että 

kaikkien kolmen valmistajan moottorit kuluttavat melkein saman verran 

polttoainetta (215 g/kWh - 217 g/kWh) kyseisillä reitityksillä. Caterpillarin 

moottorin arvot muuttuvat selvästi vähiten, jos vertaillaan moottoreita laajemmalla 

kierroslukualueella esimerkiksi 1800 - 2100 rpm, jolloin moottorista saadaan 

maksimiteho. Tästä voidaan todeta, että Catepillarin moottorilla on selvästi laajin 

käyttöalue.  

Eroja moottoreissa on myös painoissa. John Deeren moottori painaa selvästi eniten, 

mutta samalla John Deeren moottori on iskutilavuudeltaan selvästi suurin. 

Vertailussa käytetyistä moottoreista paras teho-painosuhde on selvästi Caterpillarin 

C13-moottorilla.  

Todeta voidaan myös Volvon moottorin polttoaineen kulutuksen nouseminen 

rajusti kierrosten ollessa yli 1900 rpm. Kulutus nousee jopa 270 g/kWh kierros-

luvun noustessa yli 2100 rpm. Volvon moottorin teho sekä vääntömomentti 

laskevat myös jyrkästi kierrosten noustessa yli 1800 rpm.
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5 TULEVAT TIER4-MOOTTORIT 
 

Tulevat Tier4-moottorit ovat vielä pitkälti suunnitteluvaiheessa joka moottori- 

valmistajalla. Cummins on ainoa moottorivalmistaja joka on ilmoittanut virallisesti, 

että Tier4-tekniikka on saatavilla heidän moottoreissaan. Stage3 B (Tier4)               

-päästöstandardien saavuttamiseksi vuoteen 2011 mennessä valmistajien on 

panostettava tuotekehitykseen suuria summia. Yleiskäsityksen mukaan Tier4-

moottoreissa tullaan näkemään enemmän erilaisia suodattimia, ja katalysaattoritkin 

ovat löytämässä paikkansa off-road-moottoreissa Tier4-vaiheessa. Lisäksi 

urearuiskutusjärjestelmät ovat myös joidenkin valmistajien mielenkiinnon 

kohteena. On vielä mahdotonta sanoa varmasti, mitä valmistajat tulevat tekemään 

saavuttaakseen Tier4-standardin vaatimukset, mutta yleisesti suunta on tiedossa.  

 

Läpikäydyistä moottorivalmistajista kaksi on antanut tietoa tulevista Tier4-

moottoreistaan, mutta nämä tiedot ovat luottamuksellisia, joten valmistajien 

ratkaisuita eikä ideoita mainita näiden osalta. Läpikäytynä on myös muiden 

valmistajien mahdollisia ratkaisuja tulevien Tier4-moottorien osalta. Nämä tiedot 

on saatu valmistajien verkkosivuilta. Tiedot ovat erittäin pinnallisia, mutta antavat 

suuntaa sille, mihin valmistajat ovat menossa. 

 

5.1 Cummins 
 

Cummins on ainoa moottorivalmistaja, joka on ilmoittanut Tier4-tekniikan olevan 

saatavilla moottoreihin. Tekniikka tullaan ottamaan käyttöön vuonna 2008. Tier4-

ratkaisut tullaan näkemään ensimmäisenä Cumminsin A-sarjan moottoreissa, jotka 

on rakennettu samalle alustalle kuin Tier2-moottorit vuonna 2002. Tehoiltaan nämä 

A-sarjan moottorit ovat 23 – 35 kW. Cummins tulee panostamaan Tier4-

moottoreissaan ilmanottojärjestelmiin, pakokaasun jälkikäsittelyyn, polttoaineen-

ruiskutusjärjestelmiin ja turbotekniikkaan. Off-road-moottoreille, joiden teho on yli 

75 kW, tullaan käyttämään uusia suodattimia ja katalysaattoria. /13/ 
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5.2 Deutz 
 

Deutz tuo Tier4 moottorit markkinoille vasta kun lainsäädäntö niitä edellyttää. 

Deutz tulee tehostamaan Stage3 B (Tier4) -vaiheessa pakokaasujen jälkikäsittelyä 

esimerkiksi urearuiskutuksella, jäähdytetyllä EGR:llä ja partikkelisuodattimilla. 

Deutz tulee myös panostamaan polttoaineen ruiskutusjärjestelmään nostamalla 

ruiskutuspaineita, jolloin palaminen tehostuu. Kehitteillä on myös uusia 

ahtamistekniikoita. Deutz mainitsee erityisesti myös hybriditekniikan, joka on 

mielenkiinnon kohteena. Hybriditekniikasta ei löytynyt tarkempia tietoja Deutzin 

sivuilta. Nähtäväksi jää, miten tätä tekniikkaa tullaan käyttämään. /31/ 

 

5.3 John Deere 
 

John Deere tulee kehittämään Tier4-moottoreita varten uusia sylinteritekniikoita, ja 

pakokaasunjälkikäsittely tulee olemaan isossa osassa. Samalla panostetaan puhtaan 

ilman käsittelyyn, moottorin suorituskykyyn ja polttoaineen kulutukseen. John 

Deere pyrkii saavuttamaan tulevan standardin monilla eri ratkaisuilla, jotta 

jokaiselle asiakkaalle löytyisi mahdollisimman sopiva moottori. Polttoaine-

ruiskutuksessa tullaan panostamaan erilaisiin ruiskutuskuvioihin, nostettuun 

ruiskutuspaineeseen ja polttoaineruiskujen määrään. Pakokaasun jälkikäsittelyssä 

John Deere tulee todennäköisesti käyttämään katalysaattoreita ja uusia suodattimia. 

NOx-päästöjen vähentämiseen John Deere suunnittelee erilaisten hiukkas-

suodattimien ja katalysaattorien käyttöä.  

Kuvissa 57 ja 58 näkyy mahdollisia John Deeren käyttämiä ratkaisuja Tier4-

vaiheessa. /11/  
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Kuva 57. DPF-partikkelisuodatin /11/ 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 58. Mahdollinen kahden turbon ratkaisu /11/ 

 

5.4 Sisu Diesel 
 

Sisu Diesel tulee käyttämään tulevissa Tier4-moottoreissaan EGR-tekniikkaa eli 

pakokaasun uudelleenkierrätystä, jota tullaan tehostamaan, jolloin saavutetaan noin 

30 – 50 prosentin NOx-päästöjen väheneminen. DPF-suodattimilla Sisu Diesel 

pyrkii saavuttamaan 50 – 95 prosentin hiukkaspäästöjen vähenemisen. SCR-

katalysaattorilla pyritään saavuttamaan 50 – 90 prosentin NOx-päästöjen 

väheneminen. DOC-katalysaattorilla Sisu pyrkii vähentämään HC- ja CO-päästöjä. 

Sisu Dieselin tämän hetken mielipide on, että pakoputket tulevat olemaan suuressa 

osassa päästöjen kontrolloimisessa. /33/ 
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5.5 Kustannukset 
 

Tulevien Tier4-moottorien hinnat tulevat mitä todennäköisimmin nousemaan. Syitä 

tähän on monia. Mitä tiukemmat päästömääräykset ovat, sitä enemmän tarvitaan 

moottorin ympärille tekniikkaa puhdistamaan päästöjä. Valmistajat sijoittavat 

tuotekehitykseen isoja summia, joka omalta osaltaan tulee nostamaan moottorien 

myyntihintaa. Eniten kuitenkin moottorin hintaan vaikuttavat pakokaasujen 

käsittelyyn tarvittavat uudet laitteet ja tekniikat. Arviolta pelkästään moottorin 

tarvitsemien pakokaasujärjestelmien komponenttien hinnat nostavat moottorin 

hintaa jo noin 10 prosenttia. Tarkkoja hinta-arvioita ei voida vielä antaa, mutta 

esimerkiksi jälkikäsittelylaitteet maksavat tällä hetkellä tuhansia euroja ja isompiin 

moottoreihin niitä käytetään todennäköisesti useita kappaleita. Tulevaisuudessa, 

jolloin Tier4-tekniikat yleistyvät, komponenttien hinnat tulevat todennäköisesti 

laskemaan. Tällä hetkellä kehitteillä olevien tekniikoiden hinnat ovat korkeat, eikä 

kaikkia tekniikoita ole edes yleisesti vielä saatavilla. 

 
 

5.6 Tilantarve 
 

Tulevien Tier4-moottoreiden tilantarve tulee kasvamaan, koska lisäjäähdytystä 

todennäköisesti tarvitaan ja uusia suodattimia / katalysaattoreita otetaan käyttöön. 

Tilantarve tulee kasvamaan huomattavasti, koska tämän hetken tietojen mukaan 

jäähdytystehon tarve saattaa kasvaa jopa 50 prosentilla. Tämä tarkoittaa sitä, että 

jäähdyttimien koko kasvaa tai lukumäärä lisääntyy. Tilantarvetta lisää myös 

lisääntynyt moottorin putkitus ja letkutus. Moottoreihin tulevat uudet tekniikat ja 

varusteet vaativat lisää putkitusta ja letkutusta vanhaan malliin verrattuna. Moottori 

ei varmasti tule muuttumaan ulkomitoiltaan juuri ollenkaan, mutta tilaa tullaan 

tarvitsemaan moottorin lisälaitteille huomattavasti enemmän kuin nykyään. 

Kohdassa 5.7 on esiteltynä mahdollisia Tier4-ratkaisuja ja se miten uusia 

komponentteja käytetään. 
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5.7 Tier4 layout 
 

Esiteltynä on mahdollisia ratkaisuita Tier4-moottorista ja sen toimintaympäristöstä 

pakokaasun kierrätyksen ja lisäaine- ja katalysaattoritekniikan suhteen. 

Hahmotelmat ovat suuntaa antavia, ja niissä on noudatettu tämän hetken 

mielipiteitä siitä, mitä tekniikoita Tier4-moottoreissa voitaisiin käyttää vuodesta 

2011 eteenpäin. Komponenttien sijoittelu ei välttämättä tule olemaan samanlainen, 

vaan on suuntaa antava. 

 

 
 
 

Comment [J1]:  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 

59. Pakokaasun uudelleenkierrätys 

 

 
Kuvassa 59 on esitetty mahdollinen pakokaasun uudelleenkierrätykseen liittyvien 

laitteiden sijoittelu Tier4-vaiheessa. Kuvassa 59 olevalla DPF (Diesel Particulate 

Filter) -hiukkassuodattimella pyritään saavuttamaan 50 - 95 prosentin hiukkas-

päästöjen vähennykset. EGR:llä (Exhaust Gas Recirculation) eli pakokaasun 

uudelleen kierrätyksellä pyritään 30 - 50 prosentin NOx-päästöjen vähennykseen. 

/19/ 
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DPF-järjestelmä sisältää suodattimen, joka kerää pakokaasun seasta kiinteät ja 

nestemäiset PM-päästöt ja suodatin sallii samalla lopun pakokaasun jatkaa matkaa 

suodattimen läpi. Kuvassa 60 on DPF-suodattimen rakenne-esimerkki. /19/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 60. Esimerkki DPF-suodattimen rakenteesta /19/ 

 

Kuvassa 61 on mahdollinen ratkaisu Tier4-moottorien pakokaasun jälkikäsittely-

tekniikasta. SCR (Selective Catalytic Reduction) on katalysaattori, jolla pyritään 

vähentämään NOx-päästöjä 50 - 90 prosenttia. Hapetuskatalysaattoreilla DOC 

(Diesel Oxidation Catalyzer) pyritään vähentämään HC- ja CO-päästöjä. 

 

SCR-järjestelmän toiminta perustuu NOx-päästöjen tehokkaaseen rajoittamiseen. 

NOx-päästöjä vähennetään ammoniakin avulla, joka sekoitetaan pakokaasun 

kanssa ennen katalysaattoria. Ureasta vapautuva ammoniakki muuttaa typen 

oksideja takaisin typeksi ja vesihöyryksi katalysaattorissa. /19/ 
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Kuva 61. Pakokaasun jälkikäsittely  
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6 TULOKSET 
 

Työn tavoitteena oli selventää Metso Mineralsille mahdollisia ratkaisuja liittyen 

tulevien Tier4-moottorien käyttöönottoon vuonna 2011. Työssä tehtiin esiselvitystä 

seuraavat päästömääräykset täyttävistä Tier4-moottorista, siitä mitä muuttuu ja 

mitkä asiat vaikuttavat oleellisesti uutta moottoria käyttöön otettaessa. Lisäksi 

läpikäytiin nykyisten Tier3-moottorien tekniikkaa ja komponentteja. 

Työn tavoitteen saavuttamiseksi olisi ollut suotavaa, että mahdollisimman moni 

moottorivalmistaja olisi luovuttanut tietoja tulevista Tier4-moottoreistaan. Kahdelta 

valmistajalta saadut luottamukselliset tiedot olivat erittäin iso osa Tier4-moottorien 

mahdollisista ratkaisuista tehtyä vertailua. Nämä tiedot antoivat hyvän käsityksen 

mitä on odotettavissa tulevissa Tier4-moottoreissa. Valitettavasti näitä tietoja ei saa 

luovuttaa kolmansille osapuolille. Mikäli useampi valmistaja olisi luovuttanut 

tietoja Tier4 moottoreistaan vertailu olisi varmasti kattavampi Tier4-moottorien 

osalta ja Metso saanut tehdyistä vertailuista enemmän tietoa. 

Polttoaineenkulutuksen vertailussa Tier3-moottoreiden osalta saadut tulokset 

osoittivat, että vanhemmat Tier2-moottorit kuluttivat vähemmän polttoainetta. 

Tier2-moottoreista otettiin enemmän tehoa ja vääntöä samoilla kierrosluvuilla 

verrattuna Tier3-moottoreihin. Kulutukseen vaikuttavat esimerkiksi polttoaineen-

ruiskutus-tekniikoiden kasvatettu ruiskutuspaine ja lisääntynyt tekniikka 

moottoreissa. 

Valmistajien Tier3-moottoreiden vertailussa saadut tulokset osoittivat moottoreiden 

käyttöalueiden olevan hyvin erilaisia. Caterpillarin moottorien käyttöalueet olivat 

laajimmat jos tarkastellaan polttoaineen kulutusta, ja saatua tehoa eri 

kierrosluvuilla. Volvon moottorit olivat kilpailukykyisiä vain tietyillä 

kierrosluvuilla. Kierrosten noustessa tarpeeksi Volvon moottoreiden kulutus nousi 

rajusti ja saatu teho väheni huomattavasti verrattuna muihin valmistajiin.
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7 YHTEENVETO 
 

Työn tavoite täyttyi osittain, koska moottorivalmistajat eivät vielä tässä vaiheessa 

moottorien kehitystä halua paljastaa tietojaan ja täten vaarantaa omia ideoitaan. 

Yksi asia on kuitenkin varma, tilantarve tulevilla Tier4-moottoreilla tulee 

kasvamaan, ja tämä tulee vaikuttamaan Metson Lokotrack tuotteisiin siten, että 

koneita joudutaan mahdollisesti suunnittelemaan eri tavalla. Muutaman valmistajan 

antamat luottamukselliset tiedot ovat pitkälti ainoat kunnon tiedot tulevista Tier4-

moottoreista, ja näitä tietoja on käytetty työssä apuna selvitettäessä Metsolle 

mahdollisia Tier4-moottoreihin liittyviä teknisiä ratkaisuita. Muilta valmistajilta 

saadut tiedot ovat haettu heidän kotisivuiltaan tai saatu sähköpostin välityksellä, 

mutta tiedot ovat hyvin pinnallisia.  

Vuoteen 2011 on vielä aikaa, jos muuttaisin jotakin työssäni niin tekisin sen 

todennäköisesti vasta muutaman vuoden päästä. Tier4-tekniikka on varmasti 

yleistynyt muutaman vuoden päästä joka valmistajalla ja tietoa olisi helpommin 

saatavilla. Tällä hetkellä on vahva suunta tiedossa, mihin mennään Tier4 off-road-

moottorien osalta. Moni asia on vasta testauksessa tai suunnitteilla, joten 

valmistajat eivät halua jaella tietojaan tässä vaiheessa kehitysprosessia.  

Mahdollisesti muutaman vuoden päästä tehtävä uusi vertailu saattaisi kertoa 

paremmin, miten valmistajien Tier4-hankkeet ovat edistyneet ja jatkuuko suunta 

kehityksessä vielä samana kuin tällä hetkellä.
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