VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW
DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ

JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT

KOMPONENTIT JA
TOIMINTA
Ahtimen jälkeen ensimmäisenä tulee
happitunnistin (kuva kohta 1).
Happitunnistin seuraa ajon aikana
hapen määrää pakokaasuissa.
Happitunnistin lähettää tiedot
moottorin ohjausyksikölle. Tämän
tiedon perusteella voidaan seurata ja
säädellä seossuhdetta
mahdollisimman tarkasti. Happianturi
on malliltaan laajakaistainen
zirkoniumsondi joka toimii
virransäätelyllä. Anturista löytyy myös
lämmityselementti, jotta tunnistimen
toimintalämpötila saavutetaan
nopeasti. Seuraavaksi tulee
katalysaattorin lämpötila-anturi 1
(kuva kohta 2). Lämpötila-anturin
tiedon avulla moottorin ohjainyksikkö
päättää tarvitaanko lisäsuihkutusta,
jotta regenerointi voidaan suorittaa.
Tunnistin toimii 5V-jännitteellä ja
toinen johto maadoitetaan.
Kolmantena on hapettava
katalysaattori (kuva kohta 3).

KOMPONENTIT JA
TOIMINTA
Seuraavana järjestelmässä on
hiukkassuodattimen lämpötila-anturi 2
(kuva kohta 2). Anturi sijaitsee
hiukkassuodattimen etuosassa
kierreliitoksella. Lämpötila-anturin
tietoa käytetään regeneroinnin aikana
valvomaan lämpötilaa, jotta lämpötila
on paras mahdollinen (n. 600 C).
Lämpötila-anturin jälkeen on
hiukkassuodin (kuva kohta 3), jonne
nokihiukkaset varastoituvat ennen
polttamista. Nokihiukkasten poltto
(regenerointi) tapahtuu noin 500-1000
km välein riippuen myös ajotavasta ja
polttoaineen kulutuksesta. Paineerotunnistin (kuva kohta 1) on kytketty
putkilla hiukkassuodattimen etu- ja
takapäähän. Tunnistimesta löytyy 3
liitintä + 5V - syöttö, maajohdin ja
signaalijohdin 0,5V- 4,5V. Paineerotunnistin tarkkailee
hiukkassuodattimen vastapainetta.
Paine-erotunnistimen signaalitietoa
käytetään myös määriteltäessä
regeneroinnin tarvetta.

TOIMINTA
Normaalissa ajossa hiukkassuodin täyttyy noin 500-1000 km:n välein.
Regeneroinnin valvoo ja ohjaa moottorinohjausyksikkö .Regeneroinnin tarvetta
laskiessa otetaan huomioon useampia tekijöitä . Polttoaineen kulutettu määrä,
laskennallinen noen määrä hiukkassuodattimessa ja paine-erotunnistimen antama
signaali moottorinohjausyksikölle. Nämä kaikki tekijät voi aloittaa
puhdistusprosessin(regeneroinnin). Regenerointi alkaa vain, jos tietyt ehdot
täyttyvät, esim. moottorin lämpötila on yli 80 C astetta ja 1 ja 2 lämpötila-anturin
antamat signaalit ovat oikein. .Puhdistuksen aikana hiukkassuodattimen lämpötila
nostetaan noin 600 C asteeseen. Pakokaasujen lämpötilaa nostetaan muuttamalla ja
lisäämällä ruiskutusaikaa, aktivoimalla hehkutulppia. Myös kaasuläpän kotelo on
mukana rikastuttamassa seosta. Puhdistusprosessi kestää noin 15-20 min.
Hiukkassuodattimen tai paine-erotunnistimen vaihdon jälkeen täytyy uudet osat
sopeuttaa moottorinohjausjärjestelmään.
Testiautoina oli kaksi Volvo V-70 2,4 D, vuosimallia 2008. Toisella autolla oli ajettu
295 tkm. Tässä autossa oli myös vikaa dieselhiukkassuodatin - järjestelmässä.
Autoon oli tehty kolme kertaa regenerointi ja sopeutus merkkikohtaisella
diagnoositesterillä. Toimenpiteiden jälkeen noin 10 – 50 km ajon jälkeen ilmoitti
hiukkassuodatinjärjestelmän vikaa. Toisena autona oli 114 tkm ajettu Volvo, jossa
hiukkassuodatinjärjestelmä oli toimintakuntoinen. Kunnossa olevasta
järjestelmästä otimme vertailuparametrit, joita vertasimme vialliseen järjestelmään.
Saimme myös arvokasta tietoa miten ajokilometrit vaikuttavat hiukkassuodattimen
toimintaan. Lopuksi vertasimme parametriarvoja uuden hiukkassuodattimen
parametriarvoihin.
.

MITTAUKSET
Aloitimme vianetsinnän lukemalla
vikakoodit moottorin ohjausjärjestelmästä.
Järjestelmä antoi kolme vikakoodia
hiukkassuodatinjärjestelmästä, jotka
poistimme. Seuraavaksi kytkimme
painemittarin paine-eroanturin putkeen Tkappaleella, joka on yhteydessä
hiukkassuodattimen etupuolelle.
Tällä mittauksella voimme varmistaa
paine-erotunnistimen toiminnan ja
hiukkassuodattimen todellisen noen
määrän. Jotkut automerkit antavat vain
laskennallisen arvon hiukkassuodattimen
noen määrästä, joten tämä mittaus on
ainut tapa selvittää hiukkassuodattimen
todellinen noki määrä.
Testiä tehdessä täytyy moottoria
ehdottomasti kuormittaa. Tyhjäkäynnillä
palokaasujen määrä ja lämpötila eivät
nouse tarpeeksi suureksi. Tämän asian
olemme todenneet kymmenien eri
vikatapauksien yhteydessä. Mittauksen
aikana myös diagnoositesteri on
kytkettynä OBD - liittimeen.

HIUKKASSUODATIN JA PAINE-EROANTURI
Alhaalla parametri arvot Volvosta jolla ajettu 295
tkm. Hiukkassuodattimen todellinen vastapaine
kovassa kiihdytyksessä maantiellä. Vastapaine
oli 0,5 bar (kuva kohta 1). Maksimissaan
vastapaine saa olla vain 150 mbar. Näin
yksinkertaisella mittauksella saimme
varmuudella tiedon, että hiukkassuodin on
tukossa.

Samanaikaisesti seurasimme diagnoositesterin
näyttämiä arvoja. Arvot oli samanlaiset kuin
todelliset arvot, joten paine-erotunnistin oli
täysin toimintakuntoinen. Tässä vaiheessa
huomasimme myös, että kovan kiihdytyksen
jälkeen vastapaine jäi hieman tehtaan arvojen
yläpuolelle (24 hPa). Arvo oli kuitenkin jo
minuutin jälkeen oikea. Tässä havaitsimme
myös, kuinka tärkeää on moottorin
kuormittamien vikadiagnoosia tehdessä

TOIMIVA
HIUKKASSUODATIN
Vieressä parametriarvo
toimintakuntoisesta
hiukkassuodattimesta (Volvo ajettu
114 tkm) kovan kiihdytyksen jälkeen.
Vastapaine oli korkeimmillaan 145 hPa
joka oli tehtaan antamissa arvoissa.
Kiihdytyksen jälkeen vastapaine laski
myös nopeasti 10 hPa. Tyhjäkäynnillä
vastapaine arvon tulee olla 3 -20 hPa.
Kokemuksen perusteella arvon tulee
olla lähempänä ala-arvoa kuin yläarvoa.

LÄMPÖTILA-ANTUREIDEN PARAMETRIT
Koeajolla seurasimme myös lämpötilaantureiden parametriarvoja. Järjestelmän
ollessa kunnossa on lämpötilat normaalissa
maantieajossa noin 250 C - 400 C astetta.
Ulkolämpötilan ollessa korkea (kesäaika)
lämpötilat hieman nousevat. Alhaalla
lämpötila-anturin 1 arvo normaalissa
ajotilanteessa. Arvo on tehtaan antamissa
arvoissa.

Hiukkassuodattimen vastapaineen ollessa
suuri, nousi takimmaisen
lämpötilatunnistimen arvo suureksi 542 C.
Kun järjestelmä on kunnossa seuraavat
lämpötilatunnistimien arvot toisiaan noin
20 C asteen tarkkuudella. Kiihdytyksessä ja
moottori jarrutuksessa erot noin 60 c astetta.
Regenerointi vaiheessa hiukkassuodattimen
lämpötila nostetaan noin 600 C asteeseen.

LÄMPÖTILAT
Viereisessä kuvassa seurattu
hiukkassuodattimen lämpötiloja
normaali ajossa (ulkolämpötila +25°C
astetta). Autolla ajettu 128233 tkm
hiukkassuodatin järjestelmä
kunnossa.
Kiihdytyksessä etummaisen
tunnistimen lämpötila käy noin 60°C
astetta korkeammalla kuin
takimmaisen tunnistimen lämpötila.
Moottorijarrutuksessa etummaisen
tunnistimen lämpötila käy noin 50°C
astetta kylmempänä kuin
takimmaisen tunnistimen lämpötila.
Tasaisella normaali ajolla lämpötilat
seuraavat toisiaan.

HIUKKASSUODATIN
Vieressä kuva tukkeutuneesta
hiukkassuodattimesta. Kenno on puhtaan ja
kirkkaan näköinen. Silmämääräisesti ei voi
päätellä hiukkassuodattimen kuntoa. On
todella tärkeää tehdä vikadiagnoosi ennen
purkamista, jotta vältyttäisiin turhalta työltä.
Vaihdoimme hiukkassuodattimen uuteen .
Korjauksen ja sopeutuksen jälkeen
katsoimme diagnoositesterillä vielä
parametriarvoja. Paine-erotunnistimen arvo
oli tyhjäkäynnillä vain 3-5 mbar. Kovassa
kiihdytyksessä paine-ero oli ylimmillään 81
mbar. Korjauksen jälkeen auto on toiminut
moitteettomasti.

UUSI
HIUKKASSUODATIN
Uuden hiukkassuodattimen vaihdon
jälkeen sopeutimme paineerotunnistimen ja
hiukkassuodattimen moottorin
ohjausjärjestelmään. Tämän jälkeen
suoritimme koe-ajon. Heti koe-ajon
alussa huomasimme, että auton
suorituskyky oli parantunut
huomattavasti. Samalla seurasimme
paine-erotunnistimen signaalia.
Kovassa kiihdytyksessä
hiukkassuodattimen vastapaine nousi
vain 81 hPa. Tyhjäkäynnillä
vastapaine oli reilusti alle 10 hPa.
Lämpötila-anturit 1 ja 2 arvot
seurasivat toisiaan 20 C asteen
tarkkuudella. Korjauksen jälkeen
polttoaineen kulutus laski noin
1,2l/100km auton oman
kulutusmittarin mukaan.

EROT JÄRJESTELMISSÄ
•

Korjauksen alussa kannattaa selvittää millainen järjestelmä kyseisessä autossa on
käytössä. Volvo esimerkki autossamme hiukkassuodatin järjestelmä toimii ilman lisäaine
järjestelmää. Regenerointi suoritetaan muuttamalla ruiskutus tapahtumaa. Pienemmät
Volvo mallit esim. S-40 (1,6 diesel) käyttävät PSA- konsernin valmistamaa moottoria.
Näissä moottoreissa hiukkassuodatin järjestelmistä löytyy erillinen lisäaine tankki ja
erillinen ohjausyksikkö joka säätelee lisäaineen määrää. Lisäaineella pyritään alentamaan
nokihiukkasten syttymislämpötilaa n. 100 C astetta. Lämpötila tunnistimista löytyy myös
eroja. Volvo V-70 käyttää PTC-tyypin tunnistinta. Vastus arvo on huoneen lämpötilassa n.
213 Ω, lämpötilan noustessa vastus arvo nousee. PSA- järjestelmät käyttävät NTC-tyypin
tunnistinta. Vastus arvo on huoneen lämpötilassa n. 1,5 MΩ, lämpötilan noustessa vastus
arvo laskee.

VOLVO V-40 HIUKKASSUODATIN
JÄRJESTELMÄ

HIUKKASSUODATIN
Volvo V-40 käyttää PSA-konsernin
rakentamaa 1,6 diesel moottoria.
Samaa moottoria käyttävät myös
Peugeot, Citroen ja Ford. Moottorista
löytyy hiukkassuodatin johon on
integroitu katalysaattori(kuva).
Kuvassa näkyy myös paineerotunnistimen putket. Lyhyempi on
kytketty hiukkassuodattimen etu
puolelle ja pitempi menee
hiukkassuodattimen takapuolelle.
Kuvassa alhaalla näkyy kierre holkki
jonne lämpötilatunnistin kiinnitetään.
Järjestelmästä löytyy ainoastaan 1
lämpötilatunnistin. Tunnistin on PTCtyypin tunnistin.

LISÄAINE SÄILIÖ
Järjestelmään sisältyy myös lisäaine
säiliö ja ohjausyksikkö jotka
sijaitsevat taka-akselin vieressä.
Ohjainyksikkö säätelee lisäaineen
polttoaineen sekaan tankkauksien
yhteydessä. Lisäaineella pyritään
alentamaan nokihiukkasten
palamislämpö tilaa. Lisäaine säiliö
täytetään yleensä suurempien
huoltojen yhteydessä.

PAINE-EROTUNNISTIN
Järjestelmän paine-erotunnistin
löytyy konehuoneesta jarruneste
säiliön vierestä(kuvassa
keskellä).Tunnistimessa on 3 liitintä.
+5 V syöttöjännite, maaliitin ja
signaaliliitin 0-4,5V. Tarkastus
mittauksissa voi soveltaa V-70 mallin
mittaus-arvoja. Kiihdytyksessä max.
Vastapaine 150 mbar. Moottorin
käydessä pienillä kierroksilla
vastapaine alle 10 mbar.

