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Aiempia kokeiluja kotimaisella polttoaineella





Traktorin biokaasumuunnos

⚫ Dieselmoottorissa voidaan käyttää kotimaassa tuotettua uusiutuvaa polttoainetta, 

biokaasua.

⚫ Sitä voidaan tuottaa erikokoisissa biokaasulaitoksissa

⚫ Dieselmoottorissa voidaan samoilla biokaasukomponenteilla käyttää myös maakaasua

⚫ Biokaasun hyvänä puolena on se että siinä ei ole juurikaan päästöjä

⚫ Kallis tuontiöljy voidaan korvata jätteestä tehdyllä biokaasulla

⚫ Haittana on tämänhetkinen lainsäädäntö, joka ei kohtele tasapuolisesti biokaasuautoja

⚫ Kaasuverkosto ja sitä kautta jakelupisteiden määrä kehittyy koko ajan



Biokaasu fossiilisten polttoaineiden korvaajana

⚫ Haluamme huolehtia ympäristöstä ja tuottaa asiakkaillemme 

uusiutuvaa, kotimaista energiaa

⚫ https://www.gasum.com/kaasusta/biokaasu/biokaasu/

https://www.gasum.com/kaasusta/biokaasu/biokaasu/


Biokaasun taustaa

⚫ Biokaasu on uusiutuva 

polttoaine

⚫ C:\Users\Omistaja\Desktop\Uusi 

kansio\opastuspaketti (traktori) 

yritykset\Biokaasu – uusiutuvaa 

kotimaista energiaa   Gasum.htm

⚫ Biokaasu on puhdasta   

⚫ C:\Users\Omistaja\Desktop\Uusi 

kansio\opastuspaketti (traktori) 

yritykset\Biokaasu on puhdasta   

Biokaasuauto.fi.htm

⚫ Biokaasu on edullista

⚫ C:\Users\Omistaja\Desktop\Uusi 

kansio\opastuspaketti (traktori) 

yritykset\Biokaasu on edullista   

Biokaasuauto.fi.htm

⚫ Maakaasu vai biokaasu 

⚫ file:///C:/Users/Omistaja/Desktop

/Uusi%20kansio/Maakaasu%20ja

%20biokaasu%20-

%20Suomen%20Kaasuenergia.h

tm

file:///C:/Users/Omistaja/Desktop/Uusi%20kansio/opastuspaketti%20(traktori)%20yritykset/Biokaasu%20–%20uusiutuvaa%20kotimaista%20energiaa%20%20%20Gasum.htm
file:///C:/Users/Omistaja/Desktop/Uusi%20kansio/opastuspaketti%20(traktori)%20yritykset/Biokaasu%20on%20puhdasta%20%20%20Biokaasuauto.fi.htm
file:///C:/Users/Omistaja/Desktop/Uusi%20kansio/opastuspaketti%20(traktori)%20yritykset/Biokaasu%20on%20edullista%20%20%20Biokaasuauto.fi.htm
file:///C:/Users/Omistaja/Desktop/Uusi%20kansio/Maakaasu%20ja%20biokaasu%20-%20Suomen%20Kaasuenergia.htm


Monofuel vai Dual fuel

Dual-Fuel

•DIESEL-moottoripohjainen(puristussytytteinen)

•Dieselpolttoainettakorvataanmaa-tai liikennebiokaasullaainaca. 85 –90 % 

korvaussuhteeseenasti

•Aina “Lean-Burn”

•Tehdas-tai jälkiasennus





Traktorin biokaasumuunnos

• Kohteena Valtra N143 traktori,vm.- 2014, jossa 
varusteena etukuormaaja

• Traktorin teho on 160 hevosvoimaa ja siinä oli 
ureavarustus



Valtra N143

• Traktorilla on ajettu n.1600h 

• Malliltaan HiTech

• Alkuperäinen polttoainesäiliö on 230L



Tavoitteena oheisen mallinen asennus

⚫ Siististi asennettuna näyttää lopputulos 

oheisenlaiselta

⚫ Traktorin etukuormaajaa voidaan edelleen 

käyttää säiliöboxin asennuksesta 

huolimatta

⚫ Myös huoltoja pystytään edelleen 

tekemään

⚫ Laatikko haittaa oikeanpuolen ovesta 

kulkemista, eli käytännössä ovi on poissa 

pelistä



Biokaasumuunnos Afcon Oy:llä Laukaalla

• Traktorista poistettiin 
lavallinen osia mm 

• UREALAITTEISTO

• Alkuperäinen iso 230L 
polttoainesäiliö

• Rappuset vaihdettiin

• Pohjapanssari poistettu

• Ym pienempää ja 
suurempaa osaa



Kaasuboxin asennus

⚫ Traktoriin asennettiin boxi 

kaasusäiliöitä varten

⚫ Sen alta poistettiin 

polttoainesäiliö ja boxin paikaksi 

tuli oikean puolen etu- ja 

takapyörien välinen kohta

⚫ Asennus vaikuttaa jonkun 

verran traktorin maavaraan 



Kaasusäiliöt 3 kpl

⚫ Traktoriin asennettiin iso laatikko ja sieltä 

löytyy 3 kpl kaasusäiliöitä. Yhden säiliön 

tilavuus on 64 litraa, eli yhteensä 192 

litraa

⚫ Kaasusäiliön paine täytettynä on 200 

baria. Jokaiselle säiliölle asennettiin 

venttiili, jolla paine saadaan katkaistua

⚫ Kaasu ohjautuu 

paineenalennusventtiilille, jossa on myös 

sähköohjattu magneettiventtiili. 

Magneettiventtiilit sulkeutuvat kun virta 

katkaistaan

⚫ Kaasu siirtyy matalapaineletkua pitkin 

suodattimen kautta yhteispaineputkeen

⚫ Yhteispaineputkesta kaasu siirtyy 

injektorille, jossa on suuttimet.



Paineenalennusventtiili

⚫ Säiliöpaine alennetaan 

paineenalennusventtiilillä 

noin 3.5 barin tasolle

⚫ Paineenalennusventtiilissä 

kiertää moottorin 

jäähdytysvesi. Se takaa 

häiriöttömän toiminnan myös 

talvella

⚫ Putkistomateriaali, sekä 

liittimet ovat vain 

kaasujärjestelmään 

tarkoitettuja komponentteja



Säiliöpaineet

⚫ Säiliöpaineen pudotessa alle 6 bar, siirtyy 

polttoaineensyöttö automaattisesti pelkästään 

dieselkäytölle

⚫ Tankkaaminen tapahtuu pienestä NVG-1 

venttiilistä, joka on eri puolella traktoria kuin 

säiliöt

⚫ Mittari näyttää paljonko säiliöissä on painetta 

jäljellä



Suutinrunko-Injektori

⚫ Suutinrungossa on Bosch 
kaasusuuttimet, jotka 
suihkuttavat kaasun imusarjaan 
vasten imuilmaa, jotta kaasu 
sekoittuisi paremmin paloilmaan

⚫ Elektroninen kaasunsyötön 
ohjain toimii Dual-Fuel käytössä 
yhdessä dieselohjaimen kanssa 
optimoiden diesel-
kaasusuhdetta tehontarpeen 
mukaan

⚫ Pelkässä dieselkäytössä 
järjestelmä toimii Commonrail
järjestelmällä

⚫ Kun pakokaasujen lämpötila 
ylittää 150 astetta, alkaa 
biokaasujärjestelmä 
paineistamaan kaasua ja 
Commonrail-diesel jää 
antamaan vain 
tyhjäkäyntimäärän 
dieselpolttoainetta

⚫ Moottoria kuormitettaessa 
annetaan teho kaasulla 





Päästöt

⚫ Dieselkäytöllä oli urea-järjestelmä joka on 

kompensoinut typpipäästöjä

⚫ Kun järjestelmä poistettiin 

biokaasujärjestelmän tieltä, tulee traktorista 

taas hiukan typpipäästöjä, mutta 

vähemmässä määrin

⚫ Biokaasun poltossa syntyviä hiilivety- ja 

metaanipäästöjä varten on traktoriin 

asennettu katalysaattori

⚫ Lopputulos : typpipäästöjä hiukan, muita 

päästöjä ei juuri ollenkaan

⚫ Tämä todennettiin vielä Vaasan Yliopiston 

testilaitteilla. Mittaustuloksista löytyy raportti



Esikasattu 
traktori lähes 

valmiina Afcon 
Oy:llä

• Kuvassa kone lähes ajovalmiina. Säiliöiden suojakotelot puuttuvat

• Esitestaus tehtiin Afcon Oy:llä. Siinä todettiin että tehtaan tehoarvot 
löytyvät edelleen



Tehomittaus

Tehonmittauspenkkinä toimi oheisenlainen 
testeri. 

Varsinaiset päästömittaukset olivat vielä edessä



Kulutuslukemia matkalta



Biokaasumuunnos Valtra N143 traktoriin

Biokaasujärjestelmän toimintaa 
käytiin läpi yhdessä oppilaiden 
kanssa. 

Lopuksi tehdään teoriatehtävä. 



Kaasutraktori

päästöt mitattu 8.4.2019

Sonja Heikkilä

10.5.2019
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Metaani päästöt

CH4 päästöt olivat odotetusti hyvin alhaisia, 
koska pakokaasun lämpötila oli riittävän korkea 
katalyytin aktivointiin. Normaalitilassa moottori 
ei käytä kaasua tyhjäkäynnillä, joten jouduimme 
muokkaamaan moottorin toimintaa pisteessä. 
Tyhjäkäynnillä katalyytin lämpötila ei ollut 
riittävä metaanin konvertointiin.
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Typen oksidit

Traktorin NOx-katalyytti oli vaihdettu 
metaanikatalyyttiin, joten typen oksidien päästöt 
olivat normaalia käyttöä korkeammat. 
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Typen oksidit
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Hiilidioksidi







Pohdintaa taloudellisesta 
näkökulmasta
Hyödyt

• Ajatellen oman 
biokaasulaitoksen tuotantoa, voi 
olla ylikapasiteteettia 
kaasuntuotannossa. Tämä 
ongelma pienenee tai poistuu, 
jos biokaasua voidaan hyödyntää 
myös traktoreissa

• Kaasu omasta takaa on verotonta 
polttoainetta

• Saadaan hyöty ns jätteelle 
biokaasuntuotannossa. Siltikin se 
kelpaa edelleen bioprosessin 
jälkeen  varsin hyvin lannoitteeksi 
pelloille

Kannattavuutta ajatellen

• Biokaasumuunnos traktoriin on noin 
10000e lisäkulu. Jos polttoaikulujen 
kokonaissäästö on noin 15-30 % 
kuormitusoloista riippuen, 
oninvestoinnin takaisinmaksuaika 
suhteellisen pitkä

• Biokaasutraktorin jälleenmyyntiarvo ja 
– kysyntä ovat iso arvoitus. Jos 
käytetyllä koneella ei ole kysyntää, voi 
jälleenmyyntiarvo jäädä suhteellisen 
vaatimattomaksi

• Biokaasulaitteiston huolto ja korjaus on 
luvanvaraista toimintaa


