SYSTEMKNOWLEDGE
PAKOKAASUN KIERRÄTYS
HYVÄKSI HAVAITTU PIERBURG-TEKNIIKKA
PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN ALENTAMISEEN

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

EGR-jäähdytin
EGR-venttiili
Diesel-säätöläppä
Sähköpneumaattinen
paineenmuunnin
Yhdysputket

VÄLTTÄMÄTÖN PÄÄSTÖJEN ALENTAMISMENETELMÄ
Pakokaasun kierrätys (EGR) on hyväksi havaittu menetelmä

Pierburg on antanut tärkeän panoksen tämänhetkisen teknisen

päästöjen alentamiseen – ei vain ottomoottoreissa, sillä niitä on

tason saavuttamiseen ja pystyy kokeneena järjestelmätoimittaja-

käytettävä myös käytännöllisesti katsoen kaikissa nykyaikaisissa

na tarjoamaan kompaktin ja tehokkaan päästöjä alentavan

dieselmoottoreissa, jotta yhä ankarampia päästömääräyksiä

järjestelmän.

pystytään noudattamaan. Vielä pienempiä raja-arvoja on
mahdollista noudattaa ainoastaan jäähdytetyn pakokaasun
kierrätyksen avulla.

Pitkäaikaisessa käytössä hyväksi

Pneumaattisia EGR-venttiileitä ohjataan

Pneumaattiset osat on helppo tarkastaa

havaitut: pneumaattiset EGR-venttiilit.

magneettiventtiilien avulla.

yksinkertaisia työkaluja käyttäen.
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PAKOKAASUN KIERRÄTYSJÄRJESTELMÄN OSAT
Pakokaasu otetaan talteen heti sylinterien takaa, jäähdytetään ja sekoitetaan uudelleen imuilmaan EGR-venttiilin ohjaamana.
Tämä pienentää hapen osuutta ilma-polttoaineseoksessa ja laskee sylinterien palamislämpötilaa. Koska haitallisia typpioksideita (NOx) syntyy lähinnä korkeissa lämpötiloissa, NOx:n määrä alenee jopa 50 %. Bensiinimoottoreissa myös CO2-päästöt
ja kulutus pienenevät.
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01 Ilmansuodatin
02 Ilmamassantunnistin
03 Säätöläppä
04 EGR-jäähdytin
05 EGR-venttiili (pneumaattinen)
06 P aineenmuunnin
07 Katalysaattori tai dieselhiukkassuodatin
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EGR-VENTTIILIT
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EGR-JÄÄHDYTIN

EGR-venttiili on pakokaasun kierrätysjärjestelmän keskeinen

Pakokaasupäästöjen tiukentuneet

osa. Se ohjaa kierrätettävän pakokaasun määrää. EGR-venttiil-

raja-arvot edellyttävät EGR-jäähdyttimien

eistä on saatavissa monia eri malleja ja rakennetyyppejä:

käyttöä.

ohjaus sähköisesti tai pneumaattisesti, otto- ja dieselmoottorisovelluksiin tai liitäntä jäähdytysnestekiertoon. Nykyisin
käytetään enimmäkseen sähköisiä EGR-venttiileitä – niiden
ohjaukseen ei vaadita alipainetta eikä magneettiventtiiliä.
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Dieselmoottorien EGR-venttiiliaukon läpimitta on korkeamman

Ilmamassantunnistimia käytetään

kierrätettävän pakokaasumäärän vuoksi suurempi. Ottomoot-

dieselmoottoreissa mm. pakokaasun

toreissa läpimitat ovat huomattavasti pienempiä.

kierrätyksen säätelyyn.
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ILMAMASSANTUNNISTIMET

SÄÄTÖLÄPÄT (DIESEL)

Dieselajoneuvojen imukanavissa
käytetään säätöläppiä. Ne tuottavat
pako- ja imusarjoille vaadittavan
paine-eron, jotta korkea pakokaasun
Tarkempia tietoja pakokaasun kierrätyksestä ja
päästöjen alentamisesta löydät kotisivuiltamme
www.ms-motorservice.com

kierrätysaste on mahdollista saavuttaa.

HEADQUARTERS:
MS Motorservice International GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 14–18
74196 Neuenstadt, Germany
www.ms-motorservice.com
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