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Lõputöö eesmärgiks oli uurida pihustusrõhu mõju sädesüütega mootori 

võimekusparameetritele erinevate kütusesegude kasutamisel. Bensiinimootori võimsuse 

mõõtmiseks kasutati Eesti Maaülikooli mootorilaboris olevat katsestendi ja heitgaaside 

emisiooni analüüsimiseks Bosch heitgaaside analüsaatorit. Katseobjektiks oli sõiduauto 

BMW mudelitähisega E36, 1,6l bensiinimootoriga, millel asendati tehasepoolt 

paigaldatud kütuse rõhuregulaator järelturu kütuserõhku reguleerida võimaldava 

regulaatoriga. Katse sooritamiseks kasutati kolme kütust. Mootoribensiini 95 ja 

mootoribensiini 95 ning etanooli 10% ja 20% segusid. Katsestendis mõõdeti mootori 

võimsus, pöördemoment, väntvõlli pöörlemissagedus, kiirus ning liigõhuteguri lambda 

näit. Heitgaaside analüsaatoriga analüüsiti CO, CO2, HC, NOx, sisaldust heitgaasides. 

Katsete tulemusel saadud andmeid analüüsides saadi teada, et mootori 

võimsusparameetrid kasvavad marginaalselt kütuserõhu tõstmise tulemusel. Kuna 

põlemisprotsess paranes etanooli sisaldavates kütusesegudes, siis vähenes ka heitgaaside 

emisioon. 
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The aim of the Bachelor’s Thesis was to study the effect of injection pressure on spark 

ignition engine performance parameters using different fuel blends. To measure the power 

of the gasoline engine, laboratory of the Estonian University of Life Sciences was used. 

Also was used Bosch exhaust gas analyser to analyse the emission of exhaust gases. The 

test object was a passenger car BMW model code E36, a 1.6l petrol engine, where was 

replaced the factory-mounted fuel pressure regulator with an aftermarket fuel pressure 

regulator. Three fuels were used to perform the test. Gasoline 95 and mixtures of gasoline 

95 and ethanol 10% and 20%. The test bench measured engine power, torque, crankshaft 

speed, speed and lambda. The exhaust gas analyser analysed the concentration of CO, 

CO2, HC, NOx in the exhaust gases. By analysing the data obtained from the tests, it was 

found that the engine power parameters increased marginally as a result of the increase 

in fuel pressure. As the combustion process improved in ethanol-containing fuel blends, 

exhaust emissions also decreased. 
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SISSEJUHATUS 

 

Sõidukite võistlussport on sportlik tegevus kus püütakse saavutada edu konkurentsi 

pakkuvate kaassportlaste ees. Sportlikes võistlussarjades on kehtestatud reeglid, millega 

määratakse ära nõuded võistlejatele ja võistlussõidukitele ning nende tehnilistele 

tingimustele. Katses osalenud sõidukit kasutatakse kestussõidul, kus võistluse eesmärgiks 

on läbida etteantud aja jooksul võimalikult palju ringe võimalikult stabiilsete ringiaegadega. 

Tavaliselt on kestussõidu pikkus 6 kuni 8 tundi. Ringiaegade arvestusse lähevad ka 

tankimise ning hoolduspauside ajad. Reeglitega on piiratud sõiduki võimsus 75 kW/1000kg 

kohta ning on keelatud mootori ümberehitus võimsuse tõstmise eesmärgil. Lubatud on aga 

kasutada erinevaid kütusesegusid ning reguleerida kütuse pihustusrõhku, läbi mille on 

võimalik tõsta mootori võimsust.  

 

Eesmärgiks oli uurida lõputöös pihustusrõhu mõju sädesüütega mootori 

võimekusparameetritele ja heitgaaside emisioonile erinevate etanooli ja mootoribensiini 

segude kasutamisel. Katses kasutati mootoribensiini 95 ja mootoribensiini 95 ning etanooli 

10% ja 20% segusid. 

 

Eesmärgi täitmiseks püstitati järgmised ülesanded: 

1. Tutvuda varem koostatud uurimustöödega ning anda nendest ülevaade; 

2. Asendada katsesõiduki tehasepoolt paigaldatud kütuse rõhuregulaator järelturul 

müüdava reguleeritava kütuse rõhuregulaatoriga; 

3. Valmistada ette ja paigalda sõidukile eraldiseisev kütusepump ja kütusepaak ning 

ühendada need toitesüsteemi kasutamaks erinevaid kütusesegusid; 

4. Valida ning segada katsekütused; 

5. Sooritada võimsuse ja heitgaaside parameetrite mõõtmise katsed; 

6. Analüüsida saadud katsete tulemusi. 

 

Katsetega sooviti kindlaks teha kütuse rõhu muutmise mõju sõiduki mootori 

võimekusparameetritele ja heitgaaside emisioonile. Selleks viidi läbi katsed, kus kasutati 

reguleeritavat kütuserõhu regulaatorit. Rõhkudeks valiti 2.0, 3.0 ja 4.0 bar’i. Iga rõhu juures 
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viidi läbi 3 katsestendi katset ja 2 heitgaaside mõõtmise katset. Heitgaaside mõõtmisel tehti 

iga katsega viis mõõtmist. Kütuseks kasutati mootoribensiini oktaanarvuga 95. 

 

Lisaks teostati samade põhimõtete järgi katsed kütusesegudega kus kasutati mootoribensiini 

95 ja etanooli segu. Täpsemalt, esimene katse viidi läbi 90% mootoribensiini + 10% etanooli 

seguga ja teine katse 80% mootoribensiini + 20% etanooli seguga. 

 

Lõputöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis kirjutatakse lõputöö eesmärkidest, 

kütustest ja nende saamisest, sõiduki toitesüsteemist, katsestendist ning analüüsitakse 

lühidalt varasemaid uurimustöid. Teine peatükk kirjeldab katsemetoodikat ja kasutatud 

katseseadmeid. Kolmandas peatükis esitatakse sooritatud testi katseandmed ja analüüs. 
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1. MOOTORIKÜTUSED 

 

1.1. Nafta 
 

Tänapäeval on nafta põhiliseks tooraineks vedelkütuste ja määrdeainete tootmisel. Nafta on 

maapõues enamasti 1-3 km sügavusel leiduv õlitaoline vedelik mis värvuse poolest võib 

varieeruda helepruunist kuni peaaegu mustani. Enamus leiukohti asub vees, kuna maismaal 

paiknenud leiukohad on ennast ammendanud. [1] 

 

Nafta koosneb erinevatest süsivesinikest. Kuna süsivesinike omadused on erinevad, tuleb 

naftat töödelda, mille tulemusel saadakse vaheprodukte. Esimene töötlemise protsess on 

filtreerimine, kus eraldatakse naftast jämedad lisandid nagu vesi, mineraalained nagu liiv, 

savi ja soolad. Sellele järgnev protsess on destilleerimine, mis jaguneb kaheks: liht- ja 

vaakumdestilleerimine. Lihtdestilleerimise käigus eralduvad metaan, etaan, kergkütused, 

keskmise raskusega kütused ja raskemad kütused, mis sobivad diislitele. Lihtdestilleerimise 

käigus tekkiv jääk vaakumdestilleeritakse. Selle protsessi tulemusel tekkiv saadus 

töödeldakse kütteõliks või diislikütuseks. [2] Joonisel 1 on näidatud graafiliselt nafta 

destilleerimise protsess.  

 

 

Joonis 1. Nafta destilleerimine. [2] 
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Kuna mootoribensiini tootmiseks saadav tooraine kogus on destilleerimise käigus liiga 

madal, siis tuleb koguste suurendamiseks vaheprodukte edasi töödelda ehk krakkida. 

Krakkimine jaguneb kolmeks: 

1. termiline krakkimine on kasutusel masuudi töötlemisel ja toimub rõhul 2 MPa 

ning temperatuuril maksimaalselt 490o C. Temperatuuril üle 500o C ja rõhul 5-

7 MPa krakitakse raskemaid destillatsiooniprodukte nagu gaasiõli, petrooleumi. 

Protsessi tulemuseks on suur kogus bensiini; 

2. katalüütilise krakkimise temperatuur on vahemikus 510 – 540o C ja rõhk 0,3 MPa. 

Selle käigus krakitakse enamasti kergeid destillatsiooniprodukte. Tulemusena 

saadav bensiin on kõrgema kvaliteedilisem kui termilise krakkimise käigus saadav 

bensiin; 

3. vesinikkrakkimne ehk hüdrokrakkimine teostatakse vesiniku keskkonnas 

temperatuuri vahemikus 360-440o C ning rõhul 20-30 MPa. Enamasti kasutatakse 

seda meetodit diislikütuse tootmisel. [1]  

 

Kirjeldatud nii destilleerimise kui ka krakkimise teel saadud kütused ja määrdeained on 

pooltooted, mida on vaja edasi puhastada, et neid saaks kasutada lõpptoodetena. 

 

 

1.2. Mootoribensiin 

 

Tänapäeval on tanklatest võimalik osta erinevaid mootorikütuseid. Euroopa Liidus lepiti 

aastal 2009 kokku, et hiljemalt 2020. aastaks peavad kõikides Euroopa Liitu kuuluvates 

liikmesriikides olema biokütuse osakaal vähemalt 10% energiasisalduse järgi kogu 

transpordisektoris kasutatavatest kütustest. Mootoribensiini puhul on mahu 10% võrdeline 

energiamahu 6,4%-ga. Eesti Vabariigis on biokütuse ja kütuse energiasisalduse arvutamise 

meetod kindlaks määratud vedelkütuse seaduses valdkonna ministri määrusega. 

Biolisandiga mootorikütus tähistatakse tanklates tähisega „E“ ning number selle järel näitab 

biolisandi koguse suurust protsentides kütuses. Ettevõtted täidavad biokütuse osakaalu 

täitmise kohustust erinevalt, kas segavad mootoribensiini ja diislikütuse sisse biokütuseid 

või täidavad kohustust sisse ostetava biokütuse statistikaga.[3, 4, 5] 

Eesti Vabariigi territooriumil müüdavatele kütustele on kindlaks määratud nõuded ja normid 

standardiga EVS-EN 228:2012+A1+NA:2017.[6]  
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Mootoribensiinidest on tanklates müügil kütused oktaanarvuga 95 ja 98. Oktaaniarv näitab 

kütuse detonatsioonikindlust ehk võimet seista vastu iseeneslikule süttimisele rõhu all. 

Lisaks oktaaniarvule peavad mootoribensiinid olema kergesti aurustuvad, sisaldama 

võimalikult vähe keemiliselt aktiivseid ja ebastabiilseid ühendeid, et täita järgnevaid 

nõudeid:  

1. tagama kergkäivituse erinevates tingimustes; 

2. põlema täielikult; 

3. olema stabiilne ja säilitama aja jooksul omadused; 

4. ei tohi põhjustada korrosiooni; 

5. ei tohi sisaldada tahkeid osasid ega vett; 

6. olema piisava kütteväärtusega. [7] 

Oktaaniarvu mõõtmiseks kasutatakse kahte meetodit: 

1. Mootorimeetod (MON). Lühend MON tuleneb inglisekeelsetest sõnades Motor 

octane number; 

2. Uurimismeetod (RON). Lühend RON tuleneb inglisekeelsetest sõnades Research 

octane number. 

Oktaaniarvud MON ja RON on üksteisest erinevad, kuna MON iseloomustab kütuse 

omadust vastu seista iseeneslikule süttimisele kõrgetel väntvõlli pöörlemissagedusel ja 

suurtel koormustel ja RON madalatel koormustel ning madalal väntvõlli 

pöörlemissagedusel. MON uurimismeetodi puhul küttesegu eelsoojendatakse temperatuuri 

vahemikuni 140…160o C [2]. 

 

 

1.3. Etanool 

 

Levinumad vedelad biokütused on biomassist toodetud bioetanool ja biodiislikütus mida on 

võimalik kasutada transpordivahendites [8]. Etanool on olnud neljataktilise mootori 

kütusena kasutusel juba aastal 1908 ehitatud Ford T automootoris. Mootorikütusena etanooli 

kasutamine muutus alates 1919. aastast ebaotstarbekaks, kuna mootoribensiini hinnad 

langesid ja piirati alkoholi tarbimist. Hilisemalt hakati kasutama etanooli mootorikütuse 5-

10% segudes. [9] Tänapäeval on erinevate suuremate tanklakettide valikus mootorikütus, 

kus on etanooli sisaldus lubatud maksimaalselt 10% energiasisalduse järgi ja märgistatakse 

seda tähisega „E“. 
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Etanooli ja mootoribensiini 95 omadused on võrreldud tabelis 1: 

 

Tabel 1. Mootoribensiini ja etanooli omadusi võrdlev tabel [10] 

Omadused Ühik 
Kütus 

Mootoribensiin Etanool 
Hapnikusisaldus massi % - 34,7 

Stöhhiomeetriline segu vahekord kg 14,5 - 14,7 9,0 
Kütteväärtus kJ/kg 42000-44000 26900 

Oktaaniarv RON - 90-100 108 
Oktaaniarv MON - 81-90 92 

Tihedus 20 oC kg/dm3 0,72-0,78 0,792 

Aurumissoojus kJ/kg-1 330-400 910 

 

Etanooli kütteväärtus on 26,9 MJ/kg, mis on ligikaudu 37% väiksem mootoribensiini 

kütteväärtusest, jäädes vahemikku 42 - 44 MJ/kg. Etanooli kõrge oktaaniarvu tõttu saab selle 

lisamisega tõsta mootoribensiini oktaaniarvu. Vastavalt on RON numbrid etanoolil 108 ja 

mootoribensiinil vahemikus 90 - 100. [10] 

 

Etanooli tootmiseks on erinevaid viise. Taastuvtoorainest tootmisel jagatakse biokütused 1., 

2., 3. ja 4. põlvkonna biokütusteks.  

1) esimese põlvkonna biokütused toodetakse õli- või suhkrut sisaldavatest 

kultuuridest;  

2) teise põlvkonna biokütuste tooraineks on orgaanilist päritolu materjalid, nagu 

põllumajanduse ja puidutööstuse jäägid, väheväärtuslik ja madalama sortimendi 

palk;  

3) kolmanda põlvkonna biokütuste lähteaineks on vetikad ja tsüanobakterid; 

4) neljanda põlvkonna biokütuste lähtematerjaliks on vetikad, tsüanobakterid ja 

taimed, kuid erinevus on tootmisprotsessis. Kui eelmise põlvkonna biokütuste 

tootmiseks kasutati esterifitseerimist, siis neljanda põlvkonna biokütuste 

tootmisprotsess põhineb geen- ja nanotehnoloogial. [1] 

 

Paraku esimese põlvkonna biokütuste tooraine konkureerib otseselt inimese toiduainetega. 

Selline olukord kergitab toiduainete hinda ja muudab toiduained raskemini kättesaadavaks 

vähemkindlustatud piirkondades.  



12 

Kuni 10% etanooli on võimalik lisada mootoribensiinile nii, et ei pea tegema muudatusi 

mootoris, suurema kui 10% etanooli sisaldusega kütuste kasutamisel tuleb mootoreid ümber 

seadistada. Teadaolevalt etanool põhjustab korrosiooni ja mõjutab kummi- ning 

plastikdetaile, mistõttu tuleb kasutada materjale mis on korrosioonikindlad. Etanooli 

aurustumissoojus on ligikaudu 5 korda suurem kui mootoribensiinil mis omakorda põhjustab 

kütusesegu madalama põlemistemperatuuri. See võib tekitada olukorra, kus madalatel 

temperatuuridel võib esineda raskusi mootori käivitamisega.[1, 9]  

 

 

1.4. Toitesüsteem 

 

Ottomootori toitesüsteem koosneb kütusepaagist, kütusepumbast, torudest, filtritest, 

jaotusanumast ja rõhuregulaatorist. Joonisel 2 on kujutatud toitesüsteemi ehitus. Kütuse 

pihustusrõhu regulaatori ülesanne tagasivooluga süsteemis on hoida püsivat rõhku 

toitesüsteemis. Regulaator asub kütuse jaotusanumal tagasivoolul ja koosneb kahest 

kambrist, vedru- ja kütusekamber, mis on üksteisest eraldatud membraaniga. Vedrukamber 

on ühendatud sisselaskekollektoriga toru kaudu. Membraanile, mis on kahe kambri vahel 

mõjub ühelt poolt kütuserõhk, mille tekitab kütusepump ja teiselt poolt sisselaskekollektori 

alarõhk. Etteantud kütuserõhu ületamisel avatakse tagasivoolu klapp, mis on ühendatud 

membraaniga, ning toimub tagasivool kütusepaaki. [2] 
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Joonis 2. Toitesüsteemi ehitus tagasivooluga süsteemis. [2] 

 

Joonisel 3 on näidatud kütuse pihustusrõhu regulaatori läbilõige. Lisaks kütuse liikumise 

suund jaotusanumast kütusepaaki kui rõhuregulaator paikneb tagasivoolul. [2] 

 

 

Joonis 3. Kütuserõhu regulaatori ehitus tagasivooluga süsteemis. [2] 
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1.5. Sõidukite ja mootorite katsetamisest üldiselt  

 

Katsestend on loodud sisepõlemismootorite võimsuse mõõtmiseks. Kasutatakse seda nii 

autode, mootorrataste kui ka muude liikurvahendite võimsuse, jõu ja pöördemomendi 

mõõtmiseks. Katsete käigus on võimalik kontrollida tehaseandmete paikapidavust, tuvastada 

mootori töös häireid, need eemaldada ning tegeleda seadistamise ning diagnostikaga. 

Stendid jagunevad kaheks: 

1. Mootorite katsestend. Seade, mida kasutatakse sõidukilt või muult 

liikurvahendilt eemaldatud mootori võimsuse mõõtmiseks. Kasutatakse juhul, kui 

soovitakse  saada teada mootori võimsuse parameetrid või veenduda remonttööde 

kvaliteedis enne mootori sõidukile paigaldamist. Mootor ühendatakse katsestendi 

külge kardaani abil hoorattalt või käigukasti võllilt. Kuna mootor ühendatakse 

otse katsestendi külge, siis ei teki sellisel mõõtmisel ülekande kadusid [11]. 

Joonisel nr. 4 on mootori katsestend, millega saab mõõta võimsust maksimaalselt 

1250 kW 5000 väntvõlli pöörde juures; [12] 

 

 

Joonis 4. Ettevõtte Dynostar mootori dünamomeetriline stend. [12] 
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2. Sõidukite katsestend. Mootor on ühendatud sõidukiga ja võimsust mõõdetakse 

läbi veoratastest ja dünorulli kiirenduse. Sõiduk on ankurdatud põranda külge ning 

veorattad on katsestendi rullidel. Antud mõõtetulemus on reaalsem, kuna arvestab 

kõiki ülekandekadusid, mis on ka igapäevasel sõiduki kasutamisel liikluses ehk 

võib ka nimetada sõiduki kogu võimsuse mõõtmiseks. Joonisel nr. 5 on katsestend 

firmalt DynoJet, kus sõiduk on kinnitatud rihmade abil stendi külge ning veorattad 

asetsevad trumlitel. [13] 

 

 

Joonis 5. Ettevõtte DynoJet kere katsestend. [13] 

 

Näiteks mootori mõõdetud võimsus mootorite katsestendis andis tulemuseks 172 hobujõudu, 

kuid sama mootori võimsus mõõdetuna sõidukite katsestendis oli tulemuseks 156 

hobujõudu. Antud juhul kadu 16 hobujõudu ehk ligikaudu 10%. [13] 
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1.6. Varasemad uurimustööd 

 

Etanooli mõju sädesüütega mootori võimekusparameetritele ja heitgaasi parameetritele on 

varasemalt uuritud küllaldaselt ning tulemusi avaldatud erinevates artiklites.  

 

2002. aastal avaldatud artiklis, kus katseobjektiks kasutati neljataktilise mootoriga  Toyota 

Tercel-3Ad. Kütusteks kasutati mootoribensiini ja etanooli segusid erinevatel väntvõlli 

pöörlemise sagedusetel. Katseandmed mõõdeti väntvõlli pöörlemissagedusel 1000, 2000, 

3000, 4000 pööret minutis. Kõige paremad katsemootori võimekusparameetrid ja 

heitgaaside emissiooni tulemused saadi 20% etanooli ja mootoribensiini seguga. Segu 

kasutamisel väheneb keskmiselt süsinikmonoksiidi (CO) ja põlemata süsivesinike (HC) 

kogused vastavalt 46,5% ja 24,3%, kuid kasvab CO2 väärtus keskmiselt 7,5%. [14] 

 

Artiklis, kus katseobjektina kasutati Kia 1,3 liitrist mootorit, viidi võrreldavad katsed läbi 

mootoribensiini ja mootoribensiini ning etanooli erinevate segudega. Etanooli lisati 

mootoribensiini hulka 5%, 10%, 15% ja 20% mahust. Testi tulemusena kasvas katsemootori 

võimsus marginaalselt. Heitgaaside emisioonis vähenesid süsinikmonoksiidi (CO) ja 

põlemata kütuseosakeste (HC) osakaal ning kasvas süsinikdioksiidi (CO2) ja 

lämmastikoksiidi (NOx) osakaal. Etanooli koguse suurenedes kütusesegus vähenes CO 

kogus tänu efektiivsemale kütuse põlemise protsessile ja kuna etanoolis on vähem 

süsivesinikke. 20% etanoolisisaldusega kütusesegus vähenes CO hulk 3000 väntvõlli pöörde 

juures koguni 45,42%. CO2 osakaal heitgaaside emisioonis kasvas 20% etanooli sisaldusega 

kütusesegus 3000 väntvõlli pöörde juures 10,14%. HC kogused vähenesid samade 

tingimuste korral 31,69% võrreldes mootoribensiiniga. Tulenes samadest põhjustest, nagu 

CO koguse vähenemine. NOx sisaldus heitgaasides suurenes koguni 45,55% kasutades 

kütusesegu, kus oli 20% etanooli ja väntvõlli 3000 pöörde juures. [15] 

 

2001. aastal avaldatud artiklis märgitakse, et CO sisaldus heitgaasides väheneb etanooli 

sisalduse suurenemisega kütusesegus. Katsetulemusest on teada, et olenevalt mootori 

töötingimustest võib CO heite kogus väheneda kuni 90%, kui etanooli sisaldus on 

kütusesegus 30%. CO2 sisaldus heitgaaside emisioonis kasvab olenevalt etanooli sisaldusest 

kütusesegus 5 - 25%. Võrreldes mootoribensiiniga väheneb HC kogus heitgaasides 20 - 

80%.  NOx ühendite koguste kohta heitgaasides öeldaks, et ei leita seost etanooli sisaldusega 
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kütusesegudes ja pigem on see sõltuv mootori töötingimustest. Katsed sooritati drosselklapi 

40, 60, 80, 100% avatuse korral. [16] 

 

Kuna palju on tehtud katseid erinevate etanooli ja mootoribensiini segudega, kuid ei leidnud, 

et keegi oleks ka tõstnud kütuse pihustusrõhku kütusesegude kasutamisel, siis tekkis 

praktiline vajadus proovida järgi, milline on kütuse pihustusrõhu mõju sädesüütega mootori 

väljundparameetritele erinevate kütusesegude korral. 

 

Kütuse pihustusrõhu tõstmisega anname silindrisse rohkem kütust, mis tavatingimustes ei 

põle mootoris ära. Kuna etanool sisaldab rohkem hapnikku, siis etanooli lisamisega 

kütusesegusse tõuseb kütusesegus hapniku hulk, mis omakorda soodustab suurema 

kütusekoguse põlemist. Seeläbi suureneb mootori võimsus, mis on oluline sõiduki 

kiirendusel. Ringraja võistlustel tuleb palju kiirendada ja pidurdada ning sõiduki suurem 

kiirendusvõime annab eelise autospordis parema finišikoha saavutamiseks. 
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2. KATSEMETOODIKA JA KATSESEADMED 

 

2.1. Katses kasutatavad kütused 

 

Katse käigus kasutati mootoribensiini 95 ja kahte erinevat kütusesegu. AS Alexela tanklast 

ostetud mootoribensiin oktaanarvuga 95, mis on ilma biolisandita. Kütusesegudena katsetati 

sama ettevõtte mootoribensiini 95 ja etanooli segu vahekorras 90%/10% ning 

mootoribensiini 95 ja etanooli segu vahekorras 80%/20%. Mahuprotsendis 10% ja 20% 

etanoolisisaldusega segud segati kohapeal vahetult enne katsete algust. Kütusesegude 

valmistamine vahetult enne katse algus on vajalik, et vältida etanooli reageerimist veega 

[15]. Kuna eelnevalt on Eesti Maaülikoolis tehtud laborkatsed AS Alexela 

mootoribensiiniga 95 ja need vastasid ettevõtte poolt väljastatud katseprotokollis välja 

tooduga, siis sel korral kütust laboritingimustes ei testitud. AS Alexela poolt väljastatud 

mootoribensiini vastavussertifikaat on lisatud alajaotusse LISAD, lisa 1 alla. 

 

 

2.2. Katsemetoodika 

 

2.2.1. Sõiduauto katsetus mootoribensiiniga 95 
 

Sõiduki mootori viimiseks temperatuurini 90o C, sõideti selleks vajalik aeg katsestendil 3-

nda käiguga. Kuna esimesel katsel kasutati tavalist mootoribensiini oktaanarvuga 95, siis 

asus see auto originaal kütusepaagis ja pumbati sõiduki mootorisse originaal kütusetorusid 

mööda ning kütusepumbaga.  

 

Mootoribensiiniga 95 sooritati katsestendil kokku 9 katset. Iga kütuse pihustusrõhu juures 3 

katset. Katsed teostati põhimõttel 2,0 bar 1-ne katse, 3,0 bar 1-ne katse, 4,0 bar 1-ne katse. 

Peale seda seadistati rõhuregulaator uuesti 2,0 bar peale ja alustati uuesti katsetega. Nii 

jätkati, kuni oli kõikide rõhkude juures tehtud kolm katset, kokku 9 katset mootoribensiiniga 

95.  
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Katse läbiviimist alustati väntvõlli pöörlemissageduse vahemikus 1500 – 2000 p/min ning 

kiirendati pöörlemisvahemikuni 5600 p/min, mille juures lõpetati katse. Kasutati sõiduki 

käigukasti viiendat käiku. Katse käigus mõõdeti liigõhutegur lambda väärtus, sõiduki 

mootori võimsus, pöördemoment, väntvõlli pöörlemise sagedus ja kiirus. Jahutusvedeliku 

temperatuuri andmed võeti sõiduki näidikutebloki jahutusvedeliku temperatuuri näidikult. 

 

 

2.2.2. Sõiduauto katsetus mootoribensiiniga 95 ja 10% ning 20% etanooli seguga 
 

Katse sooritamiseks segati mootorikütuse oktaanarvuga 95 hulka vastavalt 10% või 20% 

mahust etanooli. Kuna ei olnud soovi sõiduki originaal kütusepaaki tühjendada seal olevast 

kütusest, siis segatud bensiini ja etanooli katse jaoks tuli seadistada eraldiseisev kütusepaak, 

kütusepump ning need ühendada sõiduki kütuse toitesüsteemi ahelasse. Sõidukil eemaldati 

originaal kütusepumba relee vältimaks selle tööle hakkamist mootori käivitamisel. 

Paagivälisesse kütusepumpa sisenev voolik ühendati eraldiseisva kütusepaagiga, mille sees 

oli kütusesegu ning kütusepumbast väljuv voolik ühendati sõiduki kütuse jaotusanuma 

külge. Jaotusanum on ühendatud rõhuregulaatoriga, mille tagasivool ühendati lahti originaal 

ringlusest ning ühendati eraldiseisvasse kütusepaaki. Sellega tekkis ring, mille tulemusel on 

võimalik sooritada katse. Joonisel 6 on näidatud paagivälise pumba ühendus toitesüsteemi. 

Pumba tööle panemiseks vajalik vool võeti otse sõiduki akult. 

 

 

Joonis 6. Skeem paagivälise kütusepumba ühendusest sõiduki kütusesüsteemi. 
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Katsete sooritamine erinevatel pihustusrõhkudel toimus sama mõõtemetoodikat kasutades, 

kui mootoribensiiniga 95.  

 

2.2.3. Heitgaasianalüsaatori katse mootoribensiiniga 95 

 

Mootoribensiiniga oktaanarvuga 95 sooritati ka heitgaaside mõõtmise katse. Katsed sooritati 

kütuse pihustusrõhkudel 2,0, 3,0 ja 4,0 bar. Iga pihustusrõhu juures sooritati 2 katset ja iga 

katse korral võeti 5 mõõtmistulemust. Katsed teostati põhimõttel 2,0 bar 1-ne katse, 3,0 bar 

1-ne katse ja 4,0 bar 1-ne katse. Peale seda seadistati rõhuregulaator uuesti 2,0 bar peale ja 

alustati uut ringi katsetega seni, kuni oli iga rõhu juures sooritatud 2 katset, kokku 6 katset. 

Katse läbiviimiseks sõideti katsestendil kolmanda käiguga, katsestendi abil rakendati 

sõiduki mootorile 20%-line koormus, väntvõlli pöörlemissagedus hoiti 2500 pöörde juures. 

Katse tulemusel mõõdeti järgnevad andmeid: 

1. Mootori õli temperatuur, 

2. Väntvõlli pöörlemise sagedus, 

3. Vingugaas, 

4. Süsinikdioksiid, 

5. Põlemata kütus, 

6. Lämmastikoksiid. 

 

 

2.2.4. Heitgaaside mõõtmine mootoribensiini 95 ja 10% ning 20% etanooli segudega 

 

Heitgaasianalüsaatori katsed bensiin ja 10% ning 20% etanooli segu puhul sooritati, et saada 

teada erinevate segude mõju heitgaaside emisioonile. Katsed mootoribensiini ja etanooli 

erinevate segudega sooritati sama mõõtemetoodikat kasutades, kui mootoribensiini 95-ga 

ning katsete sooritamise järjekord ja mõõtmiskordade arv oli sama. Sõiduk koormati 

katsestendi poolt 20% koormusega ja väntvõlli pöörlemissagedus hoiti 2500 pöörde juures 

ning kasutati kolmanda käiku. 
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2.3. Katsestend DynoJet 224xLC 

 

Eesti Maaülikoolis on kasutusel  kere katsestend DynoJet 224xLC millega on antud 

momendil võimalik mõõta ainult ühe veosillaga autode võimsust ja mootori pöördemomenti. 

Kuid tootja andmetel on kõiki nende poolt pakutavaid stende võimalik täiustada ning 

tulevikus vajadusel saab ka lisada EMÜ katsestendile võimekuse mõõta kahe veosillaga 

sõidukite võimsust. Katsestend on paigaldatud autode katselabori põranda sisse.  

  

Tegemist on intertstüüpi katsestendiga, millel on induktiivandur, mis mõõdab rulli 

täispöörde tegemiseks kuluva aja sekundites [17]. Tootja poolt esitatud tehnilised andmed 

on kantud allpool olevasse tabelisse nr. 2. 

 

Tabel 2. Eesti Maaülikoolis kasutusel oleva DynoJet 224xLC katsestendi tehnilised andmed 

[13] 

Nimetus Väärtus 
Pikkus 218,44 cm 
Kõrgus 58,42 cm 

Laius koos piduriga 96,52 cm 
Kaal 1588 kg 

Trumlite arv 1 tk 
Trumli läbimõõt 60,96 cm 

Trumli laius 205,74 cm 
Maksimaalne kiirus 321,87 km/h 

Maksimaalne telje kaal 1361 kg 
Maksimaalne võimsus 1471 kW 

Õhu vajadus 6,9 bar 
Kasutamise temperatuuri vahemik 0 … 70 oC 

Täpsus +/- 1 Mikrosekund 
Pöörlemiskiiruse täpsus +/- 1/100th MPH 

RPM täpsus +/- 1/10th RPM 
 

Joonisel nr. 7 on DynoJet 224xLC katsestend, mida on võimalik tootja andmetel paigaldada 

põranda sisse kui ka põranda peale. Viimase puhul on lisaks tarvis ehitada vastav peale sõidu 

tee. [13] 
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Joonis 7. Ettevõtte DynoJet kere katsestend. [13] 

 

Katsestendi poolt mõõdetud informatsioon saadetakse arvutisse, salvestatakse ning seda on 

võimalik taasesitada kuvaril tarkvara WinPEP8 Data Center abil erinevatel graafikutel. 

Joonisel nr. 8 on pilt WinPep8 graafikast Eesti Maaülikooli katsestendi kuvaris.  

 

 
Joonis 8. WinPep8 Data Center graafika Eesti Maaülikooli katsestendi arvuti kuvaril. 
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Katse ajal on võimalik jälgida kuvarilt kiirust (km/h), mootori pöörelemissagedust (p/min x 

1000), väänet (N.m), võimsust (kW), katsestendi poolt rakendatavat koormust, kütuse-õhu 

suhet, ruumi parameetreid nagu temperatuur (o C) ja õhuniiskus (%).  

 

Sõiduk kinnitatakse olenevalt veoskeemist rihmadega ankrute külge, mis omakorda on 

kinnitatud põranda sisse. Joonisel number 9 on näidatud skemaatiliselt, kuidas paigutada 

kinnitusrihmad esi- ja tagasilla veoga sõidukil. Enne katse tegemist tuleb rihmad pingutada 

ja veenduda, et sõidukil ei ole võimalik liikuda. Mittevedavatel ratastel on kohustuslik 

kasutada tõkiskingi nii ratta ees kui taga. Sõiduk peab asetsema korrektselt rullikutel. 

 

 

Joonis 9. Esi- või tagaveolise sõiduki põranda külge kinnitamise skeem. [13] 

 

Lisaks katsestendis mootorivõimsuse katsetele, õpiti tundma ja kasutama DynoJet stendi 

ning uuriti ka kütuse pihustusrõhu muutmise ja erinevate kütusesegude katsetamise tulemusi 

heitgaasidele.  

 

 

2.4. Heitgaasideanalüsaator Bosch BEA 350 

 

Heitgaaside mõõtmiseks on Eesti Maaülikoolis kasutusel heitgaasideanalüsaator Bosch BEA 

350. Seade võimaldab mõõta mootori õli temperatuuri, väntvõlli pöörlemissagedust, 

liigõhuteguri lambda väärtust ja erinevate ühendite sisaldust heitgaasides. Kütuse täielikul 
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põlemisel eralduvad süsihappegaas (CO2), veeaur (H2O), lämmastik (N2) ja inertgaasid (O2), 

mis moodustvad ca. 99% heitgaaside koostisest. Mittetäielikul kütuse põlemisel 

moodustuvad järgmised ühendid, ligikaudu 1% [2]: 

1. CO – süsinikmonoksiid; 

2. HC – põlemata süsivesinikud; 

3. NOx – lämmastikoksiid; [2] 

Lambda väärtuse vahemikus 0,995…1,005 aga muudab katalüsaator need kahjulikud 

komponendid 98% ulatuses CO2, H2O ja N2-ks. 

 

Selleks, et vajalikke parameetreid mõõta, tuleb ühendada seade sõiduki külge. Mootoriõli 

temperatuuri mõõtmiseks eemaldatakse sõiduki mootorilt õlimõõtevarras. See asendatakse 

heitgaaside analüsaatori mõõtesondiga, mille pikkus peab olema võrdne sõiduki mootori 

õlivarda pikkusega. Liigõhuteguri mõõtmiseks ühendatakse teine mõõtesond sõiduki 

väljalaske torustikku. Väntvõlli pöörlemissageduse mõõtmiseks ühendatakse seadme pluss 

ja miinus juhtmete klemmid sõiduki akuga. Selleks, et seade suudaks lugeda generaatori 

impulsside järgi väntvõlli pöörlemissagedust, tuleb määrata heitgaaside analüsaatori 

tarkavaras silindrite arv mis katsesõidukil on neli.. Kasutatav seade on joonisel nr. 10. 

 

 

Joonis 10. Eesti Maaülikoolis kasutatav heitgaaside analüsaator Bosch BEA 350. 
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Enne kasutamist tuleb diagnostikaseadmel lasta ennast kalibreerida puhta õhuga, puhuda 

suruõhuga läbi mõõtesond ja alles siis võib kinnitada mõõtesondi heitgaaside torusse. Katse 

tulemustest on võimalik teha väljatrükk paberile seadme küljes oleva printeri abil.  

 

 

2.4.1. Liigõhutegur  

 

Selleks, et kütus põleks täilikult, peab kütusesegu ja õhu suhe olema 1:14,7 ehk 1 kg kütuse 

põlemiseks on vaja 14,7 kg õhku. Seda nimetatakse teoreetiliseks ehk stöhhiomeetriliseks 

seguvahekorraks. Kui kütuse põletamiseks on rohkem õhku, siis nimetatakse seda segu 

lahjaks ning vastupidise olukorra puhul, kus kütust on seguvahekorras rohkem kui hapnikku 

on tegemist rikka seguga. Näiteks seguvahekorra 1:12 puhul on tegemist rikka kütuseseguga 

ning lambda väärtus 0,81. Liigõhutegur tähistatakse tähisega λ ja iseloomustab suhet 

tegelikult kütuse põlemisest osavõtva õhuhulga ja teoreetiliselt vajamineva õhuhulga vahel. 

[2] 

 

Ökonoomsuse seisukohalt on kasulik, kui lambda väärtus on vahemikus 1,05…1.15, sel 

juhul on kütuse põlemine kõige täielikum. Mootori võimsuse seisukohalt on kõige parem, 

kui lambda väärtus on vahemikus 0,9…0,95, kuna siis on kütuse põlemine kõige kiirem. [7] 

Joonisel 11 on näidatud pöördemomendi, liigõhuteguri ja kütuse erikulu omavahelisi seoseid 

 

 

Joonis 11. Pöördemomendi, liigõhuteguri lambda ja kütuse erikulu omavaheline seos. [2] 



26 

Liiga madala lambda väärtuse korral põlemiskiirus väheneb, kuna põlemiseks ei ole piisavalt 

hapnikku. Kõrge lambda väärtuse korral, üle 1,15 hakkab kütuse erikulu kasvama, kuna segu 

on lahja, hapnikku on palju ning teatud hulk soojust tarvitatakse ülearuse õhu 

soojendamiseks. Kui teoreetiliselt vajamineva õhuhulga ja tegeliku õhuhulga suhe muutub 

selliselt, et küttesegu muutub lahjaks, siis langeb ka mootori võimsus ja pöördemoment. 

Täiskoormusel suurendatakse pritsekogust selliselt, et seguklapi täieliku avanemise korral 

on kütusesegu vahemikus 0,85-0,95 ehk tegu on rikka kütteseguga. Sellisel viisil 

saavutatakse mootori suurim võimsus ja pöördemoment. [7] 

 

 

2.5. Katseobjekti ettevalmistamine 

 

2.5.1. Kütuse pihustusrõhu regulaator 

 

Kütuse pihustusrõhu regulaator valiti selline, kus on võimalik reguleerida kütuserõhku 

vastavalt vajadusele ning millele on võimalik kinnitada manomeeter täpse rõhu 

seadistamiseks ja jälgimiseks. Valituks osutus Sytec Motorsport poolt toodetud reguleeritav 

kütuse pihustusrõhu regulaator MSV003P koos manomeetriga ning adapteriga, millega on 

võimalik ühendada regulaator kerge vaevaga jaotusanuma külge.  

 

Edasimüüjad väidavad toote omaduste loetelus, et rõhuregulaator sobib kasutamiseks nii 

mootoribensiini, diislikütuse kui alkoholi sisaldavate kütusega. Suurim kütuse läbilaske 

võime 5 liitrit minutis, surve vahemik 1,5 kuni 6 bar-i. [18, 19]  

  

Joonisel number 12 on eelpool mainitud firma regulaator koos jaotusanuma külge 

ühendamiseks vajaliku adapteriga. Regulaatori peal on reguleerkruvi, mida pöörates on 

võimalik seadistada vajalik rõhk. Reguleerkruvi asendi fikseerimiseks on lisatud mutter, 

millega tagatakse, et reguleerkruvi ei saa asendit muuta. Mootorikatsed sooritati rõhkudel 

2.0, 3.0 ja 4.0 bar-i. 
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Joonis 12. Sytec Motorsport kütuserõhu regulaator ja kütuseanuma külge ühendamiseks 

vajalik adapter. 

 

Joonisel number 13 pihustusrõhu regulaator ühendatuna sõiduauto külge 

 

 

Joonis 13. Sytec Motorsport kütuserõhu regulaator kinnitatuna sõiduki mootoriruumi. 
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2.5.2. Katsemootor 

 

Testimiseks kasutati sõiduautot BMW, mudelitähisega E36 Compact, tehaseseades 

mootoriga 102 hobujõudu, 75 kW, mille tootja tehasepoolsed andmed on välja toodud tabelis 

number 3. [20]  

 

Tabel 3. Katsesõiduki tehaseandmed [20, 21] 

Nimetus  Ühik 
Mark BMW - 
Mudel 3-s seeria - 

Generatsioon e36 - 
Mootori maht 1,6 L 
Max. Võimsus 75 kW @ 5500 rpm kW 

Max. kiirus 188 km/h 
Silindrite arv 4 tk 

Silindri läbimõõt 84 mm 
Kolvikäik 72 mm 

Klapid 8 tk 
Surveaste 9,7:1 - 

Max. Pöördemoment 150 Nm @ 3900 rpm Nm 
Kütusesüsteem Bosch DME M1.7.1 - 

Kütus Bensiin - 
Kütuserõhk 3 bar 
Käigukast manuaal - 

Käikude arv 5 tk 
 

Sõiduki valmistajatehas on paigaldanud sõidukile katalüsaatori, mille ülesandeks on 

muundada heitgaasides olevad kahjulikud ühendid kahjututeks ühenditeks. 98% ulatuses 

katalüsaator redutseerib lämmastikoksiidi (NOx) lämmastikuks (N2), CO oksüdeerub 

süsihappegaasiks (CO2) ja HC ühendid CO2-ks ja veeks (H2O). [2] 

 

2.5.3. Sõiduki kinnitamine katsestendi külge ja ettevalmistamine katseks 

 

Sõiduk kinnitati rihmadega autode katselabori põranda küljes olevate ankurpoltide aasade 

külge vastavalt ülevalpool joonis nr. 9 peal välja toodud juhendile. Heitgaaside ruumist ära 

juhtimiseks asetati äratõmbeventilatsiooni toru sõiduki väljalaskesüsteemi toru juurde. 

Lisaks hoiti avatuna ka katselabori välisuks, kuna välised temperatuurid olid juba ca. +15o C. 
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Joonisel 14 näidatud äratõmbe ventilatsiooni toru asend ja kinnitusrihmad, millega sõiduk 

kinnitati katsestendi katse tarbeks. Selleks, et sõiduki mootor ei kuumeneks üle, lisati auto 

esiosa juurde sundventilaator, mis lülitatakse sisse katsete ajaks. Mootori enda 

jahutusvedeliku radiaatori ventilaator ei suuda vältida ülekuumenemist testi ajal, kuna 

puudub tavaliikluses liikudes vajalik õhu pealevool. Joonisel 15 näidatud sundventilaator ja 

asend sõiduki suhtes. 

 

 

Joonis 14. Äratõmbe ventilatsiooni toru asend väljalaskesüsteemi otsa juures. 
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Joonis 15. Sundventilaator puhumas lisaõhku sõiduki ülekuumenemise vältimiseks. 
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3. KATSEANDMETE ESITLUS JA ANALÜÜS 

 

3.1. Sõiduki võimekuse parameetrite mõõtmistulemused katsestendis 

 

Selles peatükis tuuakse välja katsestendis mõõdetud sõiduki mootori võimekuse 

parameetrite tulemused. Alljärgnevates tabelites on mõõdetud tulemustest näidatud 

keskmistatud andmed.  

  

Tabelis number 4 on võimekusparameetrite tulemused, mis on mõõdetud kasutamisel 

mootoribensiini 95 ja mootori maksimaalse võimsuse juures. Kõik mõõtmistulemused on 

välja toodud lisas number 2. 

 

Tabel 4. Mõõdetud sõiduki mootori võimekuse parameetrid mootoribensiiniga 95 

maksimaalse võimsuse juures 

Kütuse 
rõhk 
(bar) 

Liigõhu-
tegur 

(lambda) 

Võimsus 
(kW) 

Pöörde-
moment 

(Nm) 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
(p/min) 

Kiirus 
(km/h) 

Jahutus-
vedeliku 

temperatuur 
(°C) 

2,0 1,00 67,31 128,14 5015,67 177,60 94,00 

3,0 0,93 70,06 127,66 5236,67 185,41 94,00 

4,0 0,83 70,39 129,47 5190,00 183,77 94,00 

 

Andmetest on näha, et sõiduki mootori võimsus kasvab kütuserõhu muutmisega. Muutub ka 

liigõhutegur, ehk mida suurem on kütuse pihustusrõhk, seda rikkamaks muutub kütusesegu. 

Ülevalpool peatükis kirjeldatud põhjustel on 4,0 bar juures kütusesegu juba liiga rikas ja 

kütuse põlemiseks ei ole piisavalt õhku. 

 

Tabelis number 5 on sama katse käigus mõõdetud tulemused maksimaalse mootori 

pöördemomendi juures. Tabelisse kantud mõõtetulemuste keskmised andmed, kõik 

katsetulemused tabeli kujul lisas number 3. 
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Tabel 5. Mõõdetud sõiduki võimekuse parameetrid mootoribensiiniga 95 maksimaalse 

pöördemomendi juures 

Kütuse 
rõhk 
(bar) 

Liigõhutegur 
(lambda) 

Võimsus 
(kW) 

Pöörde-
moment 

(Nm) 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
(p/min) 

Kiirus 
(km/h) 

Jahutusvedeliku 
temperatuur 

(°C) 

2,0 1,00 58,77 148,70 3774,00 133,62 94,00 

3,0 0,91 59,19 152,68 3702,00 131,07 94,00 

4,0 0,82 59,19 152,47 3706,67 131,23 94,00 

 

Tabelis keskmiste mõõtetulemuste andmete põhjal saab järeldada, et mida madalam on 

kütuserõhk, seda väiksem on pöördemoment ja see saavutatakse kõrgematel väntvõlli 

pöörlemissagedustel ning suuremal kiirusel, kui kütuse pihustusrõhu 3,0 või 4,0 bar juures.  

 

Järgnevalt on toodud andmed, kus kütusena kasutati mootoribensiini 95 ja 10% etanooli 

segu. Tabelis number 6 on katsestendis mõõdetud tulemuste keskmised andmed 

katsemootori maksimaalse võimsuse juures. Kõik mõõtetulemused lisas number 4. 

 

Tabel 6. Mõõdetud sõiduki võimekuse parameetrid mootoribensiiniga 95 ja 10% etanooli 

seguga maksimaalse võimsuse juures 

Kütuse 
rõhk  
(bar) 

Liigõhutegur 
(lambda) 

Võimsus 
(kW) 

Pöörde-
moment 

(Nm) 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
(p/min) 

Kiirus 
(km/h) 

Jahutusvedeliku 
temperatuur 

(°C) 

2,0 1,00 68,45 132,89 4918,67 179,90 94,00 

3,0 0,90 71,18 137,03 4960,33 181,44 94,00 

4,0 0,85 71,50 137,89 4952,67 181,15 94,00 

 

Ka siin on näha, et mida madalam on kütuserõhk, seda väiksem on sõiduki võimsus. Küll on 

kasvanud marginaalselt, ligikaudu 1,6% mootori võimsus võrreldes katsega, mis tehti 

mootoribensiiniga 95. Märgatavalt suurem on maksimaalse võimsuse juures saavutatud 

pöördemoment. Seda just 4,0 bar pihustusrõhu juures, kus on pöördemomendi kasv 

ligikaudu 8Nm, olles ligikaudu 6%. Lisaks on maksimaalne võimsus saavutatud tuntavalt 

madalamate väntvõlli pöörlemissageduste juures. 
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Tabelis number 7 on välja toodud keskmised mõõtetulemused maksimaalse pöördemomendi 

juures, kui kasutati mootoribensiini 95 ja 10% etanooli segu. Täielikud andmed lisas number 

5. 

 

Tabel 7. Mõõdetud sõiduki võimekuse parameetrid mootoribensiiniga 95 ja 10% etanooli 

seguga maksimaalse pöördemomendi juures 

Kütuse 
rõhk 
(bar) 

Liigõhutegur 
(lambda) 

Võimsus 
(kW) 

Pöörde-
moment 

(Nm) 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
(p/min) 

Kiirus 
(km/h) 

Jahutusvedeliku 
temperatuur 

(°C) 

2,0 0,99 58,24 156,77 3546,33 129,72 94,00 

3,0 0,88 59,60 161,31 3528,00 129,05 94,00 

4,0 0,83 60,10 161,47 3554,67 130,01 94,00 

 

Tabelis number 7 toodud keskmiste andmete põhjal saab järeldada, et maksimaalne 

pöördemoment on suurem kui mootoribensiiniga 95 katses ja see saavutatakse madalamatel 

väntvõlli pööretel. Pöördemomendi kasv on ligikaudu 5% ja seda ligikaudu 4-6% 

madalamatel väntvõlli pööretel. Kütuserõhu muutuse mõju on ainult 2,0 bar ja 3,0 bar vahel. 

3,0 bar ja 4,0 bar kütuse pihustusrõhkudega katsete tulemustes märkimisväärseid erinevusi 

ei ole.  

 

Kõige viimaseks sooritati katsestendi katse mootoribensiini 95 ja 20% etanooli seguga. 

Tabelisse number 8 kantud mõõtetulemuste keskmised andmed, kõik tulemused lisas 

number 6. 

 

Tabel 8. Mõõdetud sõiduki võimekuse parameetrid mootoribensiiniga 95 ja 20% etanooli 

seguga maksimaalse võimsuse juures 

Kütuse 
rõhk 
(bar) 

Liigõhutegur 
(lambda) 

Võimsus 
(kW) 

Pöörde-
moment 

(Nm) 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
(p/min) 

Kiirus 
(km/h) 

Jahutusvedeliku 
temperatuur 

(°C) 

2,0 1,04 67,89 127,66 5078,00 179,79 94,00 

3,0 1,01 69,94 130,57 5114,67 181,09 94,00 

4,0(3,65) 0,95 71,00 130,93 5178,00 183,33 94,00 

 

Tabelis number 8 toodud andmete põhjal saab järeldada, et võrreldes mootoribensiini 95 ja 

10% etanooli seguga, on vähenenud mootori saavutatud maksimaalne võimus ning selle 
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juures on vähenenud ka pöördemoment ning need tulemused on saavutatud kõrgematel 

väntvõlli pöörlemissagedustel. Ka kütuse liigõhutegur on kasvanud ehk kütusesegu on 

muutunud lahjemaks. Seda saab selgitada etanoolis sisalduva hapniku hulgaga, mis osaleb 

põlemisprotsessis.  

 

Lisaks mootoribensiini 95 ja 20% etanooli seguga 4,0 bar katse tegemisel ajal ei olnud 

võimalik seadistada kütuse rõhuregulaatorit 4,0 bar juurde. Kõrgeim rõhk, mida regulaator 

suutis hoida oli 3,65 bar. Selle rõhu juures sooritati ka katsed.  

 

Tabelis number 9 on välja toodud mootoribensiini 95 ja 20% etanooli seguga sooritatud katse 

tulemused maksimaalse pöördemomendi juures. Tabelis keskmised mõõtetulemused iga 

rõhu juures. Täielikud andmed lisas number 7. 

 

Tabel 9. Katsestendis mõõdetud sõiduki võimekuse parameetrid mootoribensiiniga 95 ja 

20% etanooli seguga maksimaalse pöördemomendi juures 

Kütuse 
rõhk 
(bar) 

Liigõhutegur 
(lambda) 

Võimsus 
(kW) 

Pöörde-
moment 

(Nm) 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
(p/min) 

Kiirus 
(km/h) 

Jahutusvedeliku 
temperatuur 

(°C) 

2,0 1,06 55,73 146,98 3613,00 127,91 94,00 

3,0 0,99 59,73 154,72 3686,33 130,51 94,00 

4,0(3,65) 0,94 59,88 155,25 3684,00 130,43 94,00 

 

Andmeid võrreldes mootoribensiini 95 ja 10% etanooli tehtud katsega, näeme ka siin, et 

saavutatud maksimaalne pöördemoment on vähenenud ligikaudu 5%, kuid mootori väntvõlli 

pöörlemissagedus on selle saavutamiseks olnud 2 kuni 4% kõrgem olenevalt kütuserõhust. 

Lisaks on kasvanud ka liigõhuteguri näit ehk kütusesegu on võrreldes mootoribensiini 95 ja 

10% etanooli katsega läinud lahjemaks.  

  

Joonisel 16 on näidatud ära maksimaalse mootorivõimsuse ja mootori väntvõlli 

pöörlemissagedus suhe. Tehase poolt väljastatud parameetrite järgi peab sõiduki 

maksimaalne võimsus 75 kW olema saavutatud väntvõlli pöörlemissageduse 5500 p/min 

juures. Katse tulemusel suurim võimsus 71,5 kW saavutati 4953 p/min väntvõlli 

pöörlemissageduse juures.  
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Joonis 16. Katsemootori saavutatud maksimaalne võimsus võrrelduna väntvõlli 

pöörlemissagedusega. 

 

Joonisel nr. 17 on näidatud ära kütuse liigõhuteguri lambda näit ja saavutatud mootori 

võimsuse suhe. Kõige lahjem oli kütusesegu pihustusrõhu 2.0 baar juures ja mootoribensiini 

ning 20% etanooli seguga. Lambda näit 1,04 tulenes sellest, et kütust pihustati silindrisse 

vähem ja etanool sisaldab rohkem hapnikku kui mootoribensiin. Kõige rikkam oli 

kütusesegu pihustusrõhu 4,0 bar juures mootoribensiini 95 kasutades. Suurima saavutatud 

võimsuse 71,50 kW juures oli lambda näit 0,85. Kütuseseguks oli mootoribensiini ja 10% 

etanooli segu.  

 

4800

4850

4900

4950

5000

5050

5100

5150

5200

5250

5300

66

67

68

69

70

71

72

Mootoribensiin Mootoribensiin + 10%
etanool segu

Mootoribensiin + 20%
etanool segu

V
än

tv
õl

li 
pö

ör
le

m
is

sa
ge

du
s 

(p
/m

in
)

V
õi

m
su

s 
 (

kW
)

Katsekütused

2,0 bar 3,0 bar 4,0 bar 2,0 bar 3,0 bar 4,0 bar



36 

 

Joonis 17. Liigõhuteguri lambda ja mootori saavutatud võimsuse suhe. 

 

Joonisel 18 on välja toodud erinevate rõhkude ja kütusesegude kasutamisel saavutatud 

mootori maksimaalne pöördemoment võrrelduna väntvõlli pöörlemissagedusega. Tehase 

poolt väljastatud andmetes, peaks kastestendis oleva mootori maksimaalne pöördemoment 

olema 150 Nm 3900 p/min väntvõlli pöörde juures. Katse tulemusel saavutati maksimaalne 

pöördemoment 161,47 Nm 3555 p/min väntvõlli pöörde juures.  
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Joonis 18. Katsemootori maksimaalne pöördemoment võrrelduna väntvõlli 

pöörlemissagedusega. 

 

Joonisel  nr. 19 on näidatud liigõhuteguri lambda ja pöördemomendi suhe. Suurim 

pöördemoment 161,47 Nm saavutati 4,0 bar kütuse pihustusrõhu juures kui kasutusel oli 

mootoribensiini 95 ja 10% etanooli segu. Samal ajal oli liigõhutegur lambda näit 0,83 mis 

näitab, et kütusesegu oli rikas.  
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Joonis 19. Liigõhuteguri lambda ja pöördemomendi suhe. 

 

Katsetest võib järeldada, et 4,0 bar juures kütusesegu muutub järjest lahjemaks, mida 

suuremaks muutub etanooli sisaldus kütusesegus. Põhjuseks jällegi etanooli suurem 

hapnikusisaldus. Mida suurem on kütuse pihustusrõhk, seda rikkamaks muutub kütusesegu, 

kuna silindrisse pihustatava kütuse hulk kasvab.  

 

 

3.2. Sõiduki heitgaaside emisiooni mõõtmiste tulemused 

heitgaasideanalüsaatoriga 

 

Alljärgnevas peatükis esitatakse Bosch BEA 350 heitgaasianalüsaatoriga mõõdetud katsete 

keskmistatud andmete tulemused. Katse läbiviimiseks sõideti autoga katsestendil 3-nda 

käiguga, väntvõlli pöörlemissagedus hoiti 2500 p/min juures ja katsestendiga tekitati 

sõiduauto vedavatele ratastele koormus 20%. Esimesena viidi katsed läbi ja saadi 

mõõtmistulemused kasutades kütusena mootoribensiini 95. Täielik tabel mõõdetud 

katsetulemustega on lisas number 8. 
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Tabel 10. Heitgaaside mõõtmistulemused mootoribensiiniga 95 

 
Õli 

temperatuur 
° C 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
p/min 

CO 
(Vingugaas) 

% vol. 

CO2 

(Süsinik-
dioksiid) % 

vol. 

HC (Põlemata 
kütus) ppm 

vol. 

NOx 
(Lämmastik-
oksiid) ppm 

vol. 

2,0 bar 91 2525 0,566 11,07 135,9 1410,10 

3,0 bar 91,5 2521,5 0,538 10,83 144,0 1422,00 

4,0 bar 89,8 2517 0,562 10,67 153,1 1376,10 

 

Järgmises katses lisati mootoribensiinile 95 juurde 10% etanooli. Kütus segati valmis 

vahetult enne katse algust. Tabelis number 11 on näha, et heitgaaside emisioonides on 

toimunud muutused. Täielik tabel mõõtmistulemustega on lisas number 9. 

 

Tabel 11. Heitgaaside mõõtmistulemused mootoribensiini 95 ja 10% etanooli seguga 

 
Õli 

temperatuur 
° C 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
p/min 

CO 
(Vingugaas) 

% vol. 

CO2 
(Süsinik-

dioksiid) % 
vol. 

HC (Põlemata 
kütus) ppm 

vol. 

NOx 
(Lämmastik-
oksiid) ppm 

vol. 
 

2,0 bar 89 2510 0,450 9,99 129,2 1190,90 

3,0 bar 90,3 2506 0,514 10,44 135,0 1224,00 

4,0 bar 89,6 2513 0,540 10,41 132,8 1161,40 

 

Võrrelduna heitgaaside emisiooni mootoribensiini 95 ja mootoribensiini 95 ning 10% 

etanooli seguga, siis on selgelt näha, et heitgaaside kahjulike komponentide CO, HC ja NOx 

osakaal väheneb. CO sisaldus heitgaasides väheneb keskmiselt 5%. Põlemata süsivesinike 

hulk väheneb olenedes kütuserõhust 5 kuni 13%. Lämmastikoksiidide koguse vähenemine 

on vahemikus 14 kuni 17% olenevalt kütuserõhust. Kuna etanoolis on hapniku osakaal 

suurem kui mootoribensiinis, siis toimub kütuse põlemine täielikumalt ja kahjulike ühendeid 

tekib heitgaasides vähem.  

 

Puhta etanooli kasutamisel kütusena on vähenenud heitgaasides NOx, CO ja HC emisioonid 

vastavalt 47,6%, 21,25% ja 19,13% kuna kütuse põlemine on täiuslikum. Süsivesinike 

osakaal on etanoolis suurem kui mootoribensiinis, siis toimub ka põlemisprotsess 

täiuslikumalt ning kahjulikke põlemisjääke tekib vähem. [22] 
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Viimase katsena lisati mootoribensiinile 95 juurde 20% etanooli ning korrati samadel 

tingimustel heitgaasianalüsaatori katset mis varasemate kütusesegudega. Tabelis 12 on välja 

toodud keskmised katsetulemused erinevate kütuserõhkude juures. Täielikud mõõtmise 

andmed on lisas number 10. 

 

Tabel 12. Heitgaaside mõõtmistulemused mootoribensiini 95 ja 20% etanooli seguga 

 
Õli 

temperatuur 
°C 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
p/min 

CO 
(Vingugaas) 

% vol. 

CO2 
(Süsinik-

dioksiid) % 
vol. 

HC (Põlemata 
kütus) ppm 

vol. 

NOx 
(Lämmastik-
oksiid) ppm 

vol. 
 

2,0 bar 99,8 2524 0,494 10,54 126,5 1399,20 

3,0 bar 98,3 2524 0,440 9,83 126,0 1203,30 

4,0 bar 96,6 2513 0,431 9,38 143,8 1011,60 

 

Ka siin on näha, et toimub CO, HC ja NOx osakaalu vähenemine heitgaaside emisioonis 

etanooli sisalduse kasvuga kütusesegus.  

 

Joonisel 20 on näidatud CO koguse muutus heitgaasides erinevatel rõhkudel mootoribensiini 

95, mootoribensiini 95 ja 10% etanooli segu ning mootoribensiini 95 ja 20% etanooli segu 

kasutamisel. Kõige väiksem CO sisaldus 3,0 ja 4,0 bar juures on mootoribensiini 95 ja 20% 

etanooli kütusesegul. 

 

Võrreldes omavahel kütusesegusid milles 20% ja 10% etanooli on CO sisalduse vähenemine 

heitgaaside emisioonis 3,0 bar ja 4,0 bar juures 14-20%. 2,0 bar juures on CO sisaldus 

heitgaaside emisioonis hoopis ca. 10% kõrgem 20% etanoolis sisaldusega kütusesegus kui 

10% etanooli sisaldusega kütusesegus. 20% etanoolisisaldusega kütusesegu võrrelduna 

mootoribensiiniga on CO sisaldus vähenenud olenevalt rõhust 12-23%. 
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Joonis 20. CO koguse sisalduse muutus heitgaasides. 

 

Graafikult on näha, et etanooli sisaldus kütusesegus vähendab kõikide kütuse 

pihustusrõhkude juures CO sisaldust heitgaaside emisioonis. Pihustuskvaliteet muutub ja 

mida suurem rõhk, seda parem on pihutus ja seda homogeensem on kütusesegu. 
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Joonisel 21 on näha CO2 koguse muutus heitgaasides. Mida suuremaks muutus etanooli 

sisaldus mootoribensiinis, seda väiksem oli süsinikdioksiidi sisaldus heitgaasides.  

 

 

Joonis 21. CO2 koguse sisalduse muutus heitgaasides. 

 

2,0 bar juures on mootoribensiini 95 ja 10% ning 20% etanoolisisaldusega kütusesegude 

omavahelises võrdluses CO2 langus vastavalt mootoribensiini ja 10% etanooli segu vahel 

10%. 10% etanooli segu ja 20% etanooolisisaldusega kütusesegu vahel ca. 5% CO2 sisalduse 

kasv heitgaasides. 3,0 bar juures muutuvad CO2 sisalduse vahekorrad heitgaasides ja 

mootoribensiini ja 10% etanooli sisaldusega kütusesegu võrdluses on CO2 kogus väiksem 

ca. 4%. 10% ja 20% etanoolisisaldusega kütusesegu omavahelises võrdluses on CO2 sisaldus 

väiksem 20% etanoolisisaldusega kütusesegus ligikaudu 6%. 10% etanoolisisaldusega 

kütusesegus on CO2 sisaldus heitgaasides kasvav kõikide rõhkude juures ja võrrelduna 

mootoribensiiniga on väiksem ligikaudu 2%. 20% etanoolisisaldusega kütusesegus on CO2 

sisaldus väiksem mootoribensiini ja 10% etanoolisisaldusega kütusesegust vastavalt 12% ja 

10% 

Teadaolevalt eelnevalt tehtud katsete tulemusel oleks pidanud CO2 sisaldus heitgaaside 

emisioonis kasvama võrrelduna mootoribensiiniga tehtud katsetega. 
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Joonisel 22 on näidatud põlemata kütuse sisaldus heitgaasides. Mida rikkam on kütusesegu, 

seda suuremad on CO ja HC kogused heitgaasides [4]. 

 

 

Joonis 22. HC koguse sisalduse muutus heitgaasides erinevatel kütuserõhkudel. 

 

Põlemata kütuse osakaal heitgaaside emisioonis on kõikide kütuse pihustusrõhkude juures 

madalam etanooli sisaldavate kütusesegudes. 2,0 ja 3,0 bar juures on madalaim näit 20% 

etanooli sisaldusega kütusesegus. Ka 4,0 bar juures on etanooli sisaldavate kütusesegude 

heitgaaside emisioonis HC sisaldus väiksem võrrelduna mootoribensiiniga, kuid 10% 

etanoolisisaldusega kütusesegus on HC näit väiksem ligikaudu 8% võrrelduna kütuseseguga, 

kus on 20% etanoolisisaldus. CO2 osakaal vähenes ja HC kogus suurenes ehk toimus 

süsivesinike osakaalu kasv. 

 

 

 

 

 

 

 

120,0

125,0

130,0

135,0

140,0

145,0

150,0

155,0

2,0 bar 3,0 bar 4,0 bar

H
C

 p
pm

, v
ol

.

Kütuse rõhk

Mooribensiin 95 Mootoribensiin + 10% etanool Mootoribensiin + 20% etanool



44 

Joonisel 23 on näidatud lämmastikoksiidide sisaldus heitgaasides. Rõhu muutudes muutub 

kütusesegu rikkamaks ning vähenevad lämmastikoksiidide kogused heitgaasides [2]. 

 

 

Joonis 23. NOx koguse sisalduse muutus heitgaasides erinevatel kütuserõhkudel. 

 

NOx ühendite sisaldus on etanooli sisaldavates kütusesegude heitgaaside emisioonis 

väiksem, kui mootoribensiini 95 heitgaasides. NOx koguse vähenemine on tingitud etanooli 

suuremast aurustumisenergiast, mille tõttu on mootori silindris temperatuur madalam. 
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KOKKUVÕTE 

 

Lõputöö jaoks püstitatud eesmärkide täitmiseks tutvusin kõigepealt erinevate 

teadusartiklitega, kus uuriti mootoribensiini ja etanooli segu mõju sädesüütega mootori 

võimekusparameetritele ning heitgaaside emisioonile.  

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida pihustusrõhu mõju sädesüütega mootori 

võimekusparameetritele erinevate kütusesegude kasutamisel. Võimekusparameetritest 

mõõdeti sõiduki mootori võimsus (kW), pöördemomenti (Nm), väntvõlli pöörlemissagedust 

(p/min) ja kiirust (km/h). Heitgaaside koostises mõõdeti CO, CO2, HC ja NOx ühendite 

sisaldust heitgaasides.  

 

Katseobjektiks valiti sõiduauto BMW, mudelitähisega E36 Compact, tehaseseades 

mootoriga 102 hobujõudu, 75 kW, millel asendati tehase originaal kütuserõhu regulaator 

järelturu rõhku reguleerida võimaldava kütuserõhu regulaatoriga. Kütusena kasutati 

mootoribensiini 95, mootoribensiini 95 90% ja etanooli 10% segu ning mootoribensiini 95 

80% ja etanooli 20% segu. Katsed viidi läbi Eesti Maaülikooli katsestendil.  

Katsete tulemuste analüüsimisel järeldati järgmist: 

1. Mootori võimekusparameetrid kasvavad marginaalselt olenemata pihustusrõhust ja 

etanooli sisaldusest kütusesegudes; 

2. Mootori võimsus (kW) on kõige suuremad 4,0 bar pihustusrõhu ja 10% etanooli 

sisaldusega kütuseseguga; 

3. Mootori pöördemoment (Nm) on kõige suurem 4,0 bar pihustusrõhu ja 10% etanooli 

sisaldusega kütuseseguga; 

4. Mida suurem oli etanooli sisaldus kütusesegus, seda väiksemad olid CO, CO2, HC 

ja NOx ühendite osakaal heitgaasides. 

Võimsuse marginaalne kasv on tingitud liigõhtuteguri lambda kasvuga, kuna etanool 

sisaldab rohkem hapnikku ning põlemine on täiuslikum. Samas on etanooli kütteväärtus 

madalam mootoribensiini omast ehk kütusesegus kütteväärtus langeb etanooli sisalduse 

kasvuga. 
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2,0 bar kütuse pihustusrõhu juures oli tunda ka mootori ebaühtlast töötamist ehk kütust ei 

olnud piisavalt mootori normaalseks töötamiseks. Seda tõestavad ka katsed, mis näitavad, et 

2,0 bar pihustusrõhu juures on mootori võimekusparameetrid kõige kehvemad.  

 

Katsetulemustest saab järeldada, et ainult kütuse pihustusrõhu muutmisega ei ole võimalik 

tõsta mootori võimsust märgatavalt. Ka ei aita oluliselt kaasa etanooli sisalduse 

suurendamine kütusesegus.  

Katsete tulemusel saab soovitada edaspidiste katsete sooritamiseks: 

1. Kasutada juhtseadet, mis lubab kontrollida kütuse pihustite lahtioleku aega; 

2. Läbi programmeeritava juhtseadme kontrollida õhu-kütuse suhet; 

3. Sooritada katsed veel suuremal rõhul, näiteks 4,5 baar; 

4. Teha katseid teiste etanooli sisalduse mahuprotsentidega; 

5. Kasutada kütusesegudes teisi biokütuseid peale etanooli. 
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Summary 

 

To fill the goals set for the dissertation, I first got acquainted with various scientific articles, 

where the effect of the mixture of gasoline and ethanol blends on the performance parameters 

and emissions of a spark ignition engine was studied. 

 

The aim of this bachelor's thesis was to study the effect of injection pressure on the 

performance parameters of a spark ignition engine when using different fuel blends. The 

power parameters measured vehicle engine power (kW), torque (Nm), crankshaft speed 

(rpm) and speed (km/h). The content of CO, CO2, HC and NOx compounds in the exhaust 

gases was measured. 

 

The test car was a BMW, model number E36 Compact, with 102 horsepower, 75 kW at the 

factory, on which the original fuel pressure regulator was replaced with a fuel pressure 

regulator with what was possible to regulate fuel pressure. The fuel, what was used during 

test was pure gasoline 95, mixture of 90% gasoline 95 and ethanol 10% and a mixture of 

80% gasoline 95 and ethanol 20% blends. The experiments were performed on the test bench 

of the Estonian University of Life Sciences. 

 The conclusion of test result analysis is: 

1. Engine performance parameters increased marginally depends of injection pressure 

and ethanol content in fuel blends; 

2. Engine power (kW) is highest with a fuel pressure of 4.0 bar and a fuel mixture 

with 10% ethanol in fuel content; 

3.  Engine torque (Nm) is highest with a fuel pressure of 4.0 bar and a fuel mixture 

with 10% ethanol in fuel content; 

4.  The higher the ethanol content of the fuel mixture, the lower the share of CO, CO2, 

HC and NOx in the exhaust gases. 

  

The marginal increase in power is due to the increase in the lambda factor as ethanol contains 

more oxygen and combustion is more perfect. At the same time, the calorific value of ethanol 
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is lower than of gasoline. The calorific value of the fuel mixture decreases with increasing 

ethanol content. 

At a fuel injection pressure of 2.0 bar, the engine was also running unevenly, because there 

was not enough fuel for normal engine run. This is also confirmed by tests which show that 

at an engine pressure of 2.0 bar the engine performance parameters are the worst. 

 

It can be concluded from the test results that it is not possible to significantly increase the 

engine power by changing the fuel injection pressure alone. Increasing the ethanol content 

of the fuel mixture also does not help much. 

As a result of the experiments, I can make recommendations for further experiments: 

1.  Use a control device that allows you to check the opening time of the fuel injectors; 

2.  Check the air-fuel ratio via a programmable controller; 

3.  Perform tests at even higher pressures, such as 4.5 bar; 

4.  Perform experiments with other ethanol content volume; 

5.  Use other biofuels than ethanol in fuel mixtures. 

  



49 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 

 

[1] – Ritslaid, K., (2017). EMÜ Kütused ja määrdeained loengute õppematerjal 

[2] – Autonduse käsiraamat. (2014). /Toim. Abo L., Hendre E., Lavrentjev J., Möller K., Ots 

H. Tallinn: Autoerialade Kirjandus OÜ. 744 lk.  

[3] – Alexela OÜ (2021), Alexela selgitab: mida tähendab biolisandivaba kütus? [on-line] 

https://www.alexela.ee/en/node/256 (27.05.2021) 

[4] – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (2021), [on-line] 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/biokutused.pdf (27.05.2021) 

[5] – Riigi Teataja (2003), Vedelkütuse seadus, [on-line] https://www.riigiteataja.ee/akt/VKS 

(27.05.2021) 

[6] – Eesti Standardimis- ja akrediteerimiskeskus (2021), Mootorikütused. Pliivaba 

mootoribensiin. Nõuded ja katsemeetodid, [on-line] Eesti standard EVS-EN 

228:2012+A1+NA:2017. Tallinn: Eesti standardikeskus. https://www.evs.ee/et/evs-en-228-

2012+a1+na-2017 (27.05.2021) 

[7] – Koha, E., Pikner, A. (1988). Kütused ja Määrdeained. Tallinn: Valgus. 160 lk. 

[8] – Da Rocha Meneses, L. M. (2020), Biokütused, Eesti avastamata kuld. - Sirp, [on-line] 

https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/biokutused-eesti-avastamata-kuld/ (27.05.2021) 

[9] – Olt, J., Mikita, V., Sõõro, T., Küüt, A., Tamm, R., Raidla, E., Ilves, R., Ritslaid, K., 

Raudsepp, V., Viitkar, U. (2009). Bioetanool ottomootori kütusena. – [on-line] 

https://agrt.emu.ee/pdf/2009_2_olt2.pdf (27.05.2021) 

[10] – Ethanol as a Fuel for Road Transportation (2009). Advanced Motor Fuels, [on-line] 

Microsoft Word - IEA Annex XXXV ST1 main report_SW-edit[1]_track 

changes_BAS_vs_reduced_size-9-23-09.doc (iea-amf.org) (27.05.2021) 

[11] – PowerTest (2021), What is a Dynamometer/What does Dynamometer do?, [on-line] 

https://powertestdyno.com/what-is-a-dyno/#what-does-a-dyno-do (27.05.2021) 

[12] – Dynostar (2021), Dynostar ETB76, [on-line] https://www.dynostar.com/engine-

dynamometer/dynostar-etb76/ (27.05.2021) 

[13] – DynoJet (2021), [on-line] https://www.dynojet.com/ (27.05.2021) 

[14] – Al-Hasan, M. (2002). Effect of ethanol–unleaded gasoline blends on engine 

performance and exhaust emissioon. – Science Direct. [on-line] Effect of ethanol–unleaded 

gasoline blends on engine performance and exhaust emission - ScienceDirect (27.05.2021) 

[15] – Yusaf, T. F., Buttsworth, D., R., Najafi, G. (2010). Theoretical and experimental 

investigation of SI engine performance and exhaust emissions using ethanol-gasoline blended 

fuels. – Research Gate. [on-line] 



50 

https://www.researchgate.net/publication/224107978_Theoretical_and_experimental_investig

ation_of_SI_engine_performance_and_exhaust_emissions_using_ethanol-

gasoline_blended_fuels (27.05.2021) 

[16] – Hsieh, W-D., Chen, R-H., Wu, T-L., Lin, T-H. (2001). Engine performance and 

pollutant emission of an SI engine using ethanol–gasoline blended fuels. – Science Direct. 

[on-line] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1352231001005088 

(27.05.2021) 

[17] – Küüt, K., Dynojet 224xLC tutvustus.pdf, [on-line] 

https://drive.google.com/drive/folders/11GyYnhOVAJ5p2AFIaKxsKtuipZv3FZxJ 

(27.05.2021)  

[18] – Motorsport-Tools.com (2021), Sytec 1:1 Adjustable Motorsport Fuel Pressure 

Regulator 22-90Psi JIC6-JIC6 Purple MSV003P, [on-line] https://www.motorsport-

tools.com/sytec-1-1-adjustable-motorsport-fuel-pressure-regulator-22-90psi-jic6-jic6-purple-

msv003p.html?SID=q92a7rcpaf59ahc8d712ibi0c7 (27.05.2021) 

[19] – Glencoe (2021), Sytec adjustable motorsport fuel regulator (Jic6-Jic6) Purple, [on-line] 

https://www.glencoeltd.co.uk/malpassi-sytec-fuel-injection-pressure-regulators/sytec-msv-1-

1-motorsport-fuel-pressure-regulators/sytec-adjustable-motorsport-fuel-regulator-jic6-jic6-

purple/ (27.05.2021) 

[20] – Auto-Data.net (2021), [on-line] https://www.auto-data.net/en/bmw-3-series-compact-

e36-316i-102hp-10021 (27.05.2021)  

[21] – bmwfans.info, Fuel injection system/Injection valve, [on-line] 

http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-Sedan/Europe/316i-M43/L-

M/jan1997/browse/fuel_preparation_system/fuel_injection_system_injection_valve 

(27.05.2021) 

[22] – Balki, M., K., Sayin, C., Canakci, M. (2012). The effect of different alcohol fuels on 

the performance, emission and combustion characteristics of a gasoline engine. – Science 

Direct. [on-line] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016236112007338 

(27.05.2021) 

 

  



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 

 

Lisa 1. Mootoribensiin 95 vastavussertifikaat 
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Lisa 2. Katsestendi katse andmed mootoribensiiniga 95 maksimaalse 

saavutatud mootori võimsuse korral 

 

Kütuse 
rõhk 
(bar) 

Katsed 
Liigõhu-

tegur 
(lambda) 

Võimsus 
(kW) 

Pöörde-
moment 

(Nm) 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
(p/min) 

Kiirus 
(km/h) 

Jahutus-
vedeliku 

temperatuur 
(°C) 

2,0 

1. katse 0,93 66,64 124,69 5100 180,61 94 

2. katse 1,02 67,69 128,75 5020 177,74 94 

3. katse 1,04 67,60 130,98 4927 174,46 94 

Keskm. 1,00 67,31 128,14 5015,67 177,60 94,00 

3,0 

1. katse 0,93 68,57 124,09 5262 186,35 94 

2. katse 0,88 70,93 130,47 5192 183,80 94 

3. katse 0,97 70,67 128,41 5256 186,09 94 

Keskm. 0,93 70,06 127,66 5236,67 185,41 94,00 

4,0 

1. katse 0,85 69,48 127,87 5188 183,70 94 

2. katse 0,78 70,24 130,03 5155 182,52 94 

3. katse 0,85 71,46 130,50 5227 185,09 94 

Keskm. 0,83 70,39 129,47 5190,00 183,77 94,00 
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Lisa 3. Katsestendi katse andmed mootoribensiiniga 95 maksimaalse 

saavutatud mootori pöördemomendi korral 

 

Kütuse 
rõhk 
(bar) 

Katsed 
Liigõhu-

tegur 
(lambda) 

Võimsus 
(kW) 

Pöörde-
moment 

(Nm) 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
(p/min) 

Kiirus 
(km/h) 

Jahutus-
vedeliku 

temperatuur 
(°C) 

2,0 

1. katse 0,93 56,66 144,81 3736 132,29 94 

2. katse 1,04 59,81 150,32 3800 134,53 94 

3. katse 1,04 59,85 150,97 3786 134,04 94 

Keskm. 1,00 58,77 148,70 3774 133,62 94 

3,0 

1. katse 0,92 58,22 149,41 3721 131,73 94 

2. katse 0,87 59,80 153,86 3711 131,40 94 

3. katse 0,95 59,54 154,76 3674 130,07 94 

Keskm. 0,91 59,19 152,68 3702,00 131,07 94 

4,0 

1. katse 0,84 58,38 151,09 3690 130,64 94 

2. katse 0,78 59,35 152,13 3725 131,89 94 

3. katse 0,84 59,83 154,20 3705 131,17 94 

Keskm. 0,82 59,19 152,47 3706,67 131,23 94 
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Lisa 4. Katsestendi katse andmed mootoribensiini 95 ja 10% etanooli 

seguga maksimaalse saavutatud mootori võimsuse korral 

 

Kütuse 
rõhk 
(bar) 

Katsed 
Liigõhu-

tegur 
(lambda) 

Võimsus 
(kW) 

Pöörde-
moment 

(Nm) 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
(p/min) 

Kiirus 
(km/h) 

Jahutus-
vedeliku 

temperatuur 
(°C) 

2,0 

1. katse 1,00 66,32 130,75 4844 177,15 94 

2. katse 0,99 69,71 134,66 4944 180,81 94 

3. katse 1,02 69,33 133,25 4968 181,73 94 

Keskm. 1,00 68,45 132,89 4918,67 179,90 94,00 

3,0 

1. katse 0,90 69,95 134,36 4971 181,83 94 

2. katse 0,88 71,52 138,33 4937 180,58 94 

3. katse 0,92 72,07 138,4 4973 181,9 94 

Keskm. 0,90 71,18 137,03 4960,33 181,44 94,00 

4,0 

1. katse 0,83 70,34 137,98 4868 178,05 94 

2. katse 0,87 71,84 135,43 5066 185,3 94 

3. katse 0,84 72,31 140,25 4924 180,09 94 

Keskm. 0,85 71,50 137,89 4952,67 181,15 94,00 
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Lisa 5. Katsestendi katse andmed mootoribensiini 95 ja 10% etanooli 
seguga maksimaalse saavutatud mootori pöördemomendi korral 
 

Kütuse 
rõhk 
(bar) 

Katsed 
Liigõhu-

tegur 
(lambda) 

Võimsus 
(kW) 

Pöörde-
moment 

(Nm) 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
(p/min) 

Kiirus 
(km/h) 

Jahutus-
vedeliku 

temperatuur 
(°C) 

2,0 

1. katse 0,98 55,43 152,84 3463 126,67 94 

2. katse 0,97 58,23 158,82 3501 128,06 94 

3. katse 1,01 61,06 158,66 3675 134,43 94 

Keskm. 0,99 58,24 156,77 3546,33 129,72 94,00 

3,0 

1. katse 0,87 58,07 159,24 3482 127,37 94 

2. katse 0,87 59,81 161,40 3539 129,45 94 

3. katse 0,9 60,93 163,29 3563 130,32 94 

Keskm. 0,88 59,60 161,31 3528,00 129,05 94,00 

4,0 

1. katse 0,82 59,68 159,76 3567 130,48 94 

2. katse 0,85 60,29 161,84 3558 130,13 94 

3. katse 0,83 60,33 162,80 3539 129,43 94 

Keskm. 0,83 60,10 161,47 3554,67 130,01 94,00 
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Lisa 6. Katsestendi katse andmed mootoribensiini 95 ja 20% etanooli 
seguga maksimaalse saavutatud mootori võimsuse korral 
 

Kütuse 
rõhk 
(bar) 

Katsed 
Liigõhu-

tegur 
(lambda) 

Võimsus 
(kW) 

Pöörde-
moment 

(Nm) 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
(p/min) 

Kiirus 
(km/h) 

Jahutus-
vedeliku 

temperatuur 
(°C) 

2,0 

1. katse 1,12 62,19 112,58 5275 186,75 94 

2. katse 1,04 66,75 127,47 5001 177,06 94 

3. katse 1,03 69,02 127,85 5155 182,52 94 

Keskm. 1,06 65,99 122,63 5143,67 182,11 94,00 

3,0 

1. katse 1,06 68,15 127,70 5096 180,44 94 

2. katse 0,98 70,64 131,39 5134 181,75 94 

3. katse 1,00 71,03 132,63 5114 181,08 94 

Keskm. 1,01 69,94 130,57 5114,67 181,09 94,00 

4,0(3,65) 

1. katse 0,97 68,76 128,15 5123 181,38 94 

2. katse 0,94 71,78 130,32 5259 186,20 94 

3. katse 0,94 72,47 134,32 5152 182,41 94 

Keskm. 0,95 71,00 130,93 5178,00 183,33 94,00 

 

  



58 

 

Lisa 7. Katsestendi katse andmed mootoribensiini 95 ja 20% etanooli 
seguga maksimaalse saavutatud mootori pöördemomendi korral 
 

Kütuse 
rõhk 
(bar) 

Katsed 
Liigõhu-

tegur 
(lambda) 

Võimsus 
(kW) 

Pöörde-
moment 

(Nm) 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
(p/min) 

Kiirus 
(km/h) 

Jahutus-
vedeliku 

temperatuur 
(°C) 

2,0 

1. katse 1,07 47,44 141,06 3212 113,71 94 

2. katse 1,05 58,23 148,26 3751 132,8 94 

3. katse 1,06 61,53 151,62 3876 137,21 94 

Keskm. 1,06 55,73 146,98 3613,00 127,91 94,00 

3,0 

1. katse 1,01 58,23 152,71 3642 128,93 94 

2. katse 0,98 60,82 155,33 3739 132,38 94 

3. katse 0,99 60,14 156,13 3678 130,23 94 

Keskm. 0,99 59,73 154,72 3686,33 130,51 94,00 

4,0(3,65) 

1. katse 0,96 59,25 151,06 3746 132,62 94 

2. katse 0,93 60,81 157,01 3698 130,94 94 

3. katse 0,92 59,58 157,68 3608 127,74 94 

Keskm. 0,94 59,88 155,25 3684,00 130,43 94,00 
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Lisa 8. Heitgaasi analüsaatoriga sooritatud katsete mõõtmistulemused 
mootoribensiiniga 95 
 

 

Õli 
temp. 

°C 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
p/min 

CO 
(Vingugaas) 

% vol. 

CO2 
(Süsinik-

dioksiid) % 
vol. 

HC 
(Põlemata 

kütus) ppm 
vol. 

NOx 
(Lämmastik-
oksiid) ppm 

vol. 

2.
0 

B
A

R
, K

at
se

 1
 1 91 2520 0,513 10,68 119 1361 

2 92 2470 0,562 11,17 121 1501 

3 92 2510 0,564 11,78 122 1563 

4 93 2550 0,536 10,68 122 1582 

5 93 2570 0,518 10,56 119 1501 

Keskm. 92,2 2524 0,539 10,97 120,6 1501,6 

2.
0 

B
A

R
, K

at
se

 2
 1 89 2540 0,522 10,44 150 1111 

2 90 2540 0,562 11,14 152 1251 

3 90 2520 0,608 11,10 152 1372 

4 90 2520 0,638 11,66 151 1402 

5 90 2510 0,634 11,49 151 1457 

Keskm. 89,8 2526 0,593 11,17 151,2 1318,6 

3.
0 

B
A

R
, K

at
se

 1
 1 93 2520 0,592 12,01 160 1591 

2 93 2530 0,561 11,22 149 1574 

3 93 2530 0,570 11,13 143 1542 

4 93 2530 0,571 11,11 140 1528 

5 93 2530 0,575 11,08 138 1515 

Keskm. 93 2528 0,574 11,31 146 1550 

3.
0 

B
A

R
, K

at
se

 2
 1 90 2520 - - - - 

2 90 2500 0,498 10,34 143 1175 

3 90 2510 0,482 10,28 143 1292 

4 90 2520 0,525 10,54 142 1340 

5 90 2530 0,500 10,21 140 1369 

Keskm. 90 2515 0,501 10,34 142 1294 

4.
0 

B
A

R
, K

at
se

 1
 1 88 2550 0,646 11,54 181 1298 

2 88 2490 0,599 11,24 162 1447 

3 89 2500 0,617 10,88 161 1538 

4 89 2510 0,590 11,17 139 1371 

5 90 2550 0,560 10,03 140 1403 

Keskm. 88,8 2520 0,602 10,97 156,6 1411,4 
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Lisa 8. järg 
 

 

Õli 
temp. 

°C 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
p/min 

CO 
(Vingugaas) 

% vol. 

CO2 
(Süsinik-

dioksiid) % 
vol. 

HC 
(Põlemata 

kütus) ppm 
vol. 

NOx 
(Lämmastik-
oksiid) ppm 

vol. 

4.
0 

B
A

R
, K

at
se

 2
 1 90 2510 0,490 9,99 155 1303 

2 91 2510 0,534 10,71 152 1287 

3 91 2510 0,547 10,43 150 1365 

4 91 2520 0,513 10,39 147 1375 

5 91 2520 0,523 10,35 144 1374 

Keskm. 90,8 2514 0,521 10,37 149,6 1340,8 
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Lisa 9. Heitgaasi analüsaatoriga sooritatud katsete mõõtmistulemused 
mootoribensiini 95 ja 10% etanooli seguga 
 

 

   

Õli 
temp. 

°C 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
p/min 

CO 
(Vingugaas) 

% vol. 

CO2 
(Süsinik-

dioksiid) % 
vol. 

HC (Põlemata 
kütus) ppm 

vol. 

NOx 
(Lämmastik-
oksiid) ppm 

vol. 

2.
0 

B
A

R
, K

at
se

 1
 1 88 2460 0,362 9,99 136 844 

2 88 2520 0,335 9,94 124 1061 

3 88 2510 0,369 9,76 125 1267 

4 89 2530 0,510 10,37 124 1286 

5 89 2550 0,502 10,09 123 1297 

Keskm. 88,4 2514 0,416 10,03 126,4 1151 

2.
0 

B
A

R
, K

at
se

 2
 1 89 2540 0,446 9,40 141 1184 

2 89 2470 0,485 10,14 130 1174 

3 90 2510 0,518 10,50 131 1250 

4 90 2520 0,505 10,19 132 1301 

5 90 2490 0,467 9,51 126 1245 

Keskm. 89,6 2506 0,484 9,95 132 1230,8 

3.
0 

B
A

R
, K

at
se

 1
 1 90 2510 0,534 10,77 135 1114 

2 90 2500 0,543 10,70 136 1195 

3 90 2500 0,526 10,47 135 1261 

4 90 2510 0,512 10,23 132 1268 

5 90 2510 0,499 10,18 129 1262 

Keskm. 90 2506 0,523 10,47 133,4 1220 

3.
0 

B
A

R
, K

at
se

 2
 1 90 2510 0,529 11,13 143 1156 

2 90 2510 0,490 10,01 140 1248 

3 91 2490 0,485 10,07 135 1240 

4 91 2510 0,529 10,65 133 1231 

5 91 2510 0,494 10,19 132 1265 

Keskm. 90,6 2506 0,505 10,41 136,6 1228 

4.
0 

B
A

R
, K

at
se

 1
 1 88 2460 0,588 10,94 141 724 

2 88 2500 0,553 10,58 128 1066 

3 88 2480 0,497 9,56 115 1160 

4 88 2490 0,621 10,98 129 1192 

5 88 2510 0,512 9,89 127 1295 

Keskm. 88 2488 0,554 10,39 128 1087,4 
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Lisa 9. järg 
 

4.
0 

B
A

R
, K

at
se

 2
 1 91 2530 0,509 10,43 141 1155 

2 91 2540 0,524 10,41 139 1208 

3 91 2550 0,519 10,42 138 1250 

4 91 2550 0,544 10,43 135 1276 

5 92 2520 0,534 10,45 135 1288 

Keskm. 91,2 2538 0,526 10,43 137,6 1235,4 
 

  

   
Õli 

temp. 
°C 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
p/min 

CO 
(Vingugaas) 

% vol. 

CO2 
(Süsinik-

dioksiid) % 
vol. 

HC (Põlemata 
kütus) ppm 

vol. 

NOx 
(Lämmastik-
oksiid) ppm 

vol. 



63 

 

Lisa 10. Heitgaasi analüsaatoriga sooritatud katsete mõõtmistulemused 
mootoribensiini 95 ja 20% etanooli seguga 
 

  
Õli 

temp. 
°C 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
p/min 

CO 
(Vingugaas) 

% vol. 

CO2 
(Süsinik-

dioksiid) % 
vol. 

HC (Põlemata 
kütus) ppm 

vol. 

NOx 
(Lämmastik-
oksiid) ppm 

vol. 
  

2.
0 

B
A

R
, K

at
se

 1
 1 103 2490 0,560 12,81 119 1590 

2 103 2510 0,500 9,92 121 1677 

3 103 2540 0,427 9,89 108 1456 

4 104 2530 0,451 9,64 105 1387 

5 104 2540 0,507 10,17 103 1367 

Keskm. 103,4 2522 0,489 10,49 111,2 1495,4 

2.
0 

B
A

R
, K

at
se

 2
 1 97 2520 0,586 11,82 155 1124 

2 96 2520 0,501 10,50 153 1339 

3 96 2530 0,468 10,60 137 1364 

4 96 2530 0,485 9,99 134 1359 

5 96 2530 0,457 10,01 130 1329 

Keskm. 96,2 2526 0,499 10,58 141,8 1303 

3.
0 

B
A

R
, K

at
se

 1
 1 102 2510 0,438 10,40 120 1002 

2 102 2490 0,412 9,55 121 1169 

3 101 2500 0,422 9,94 119 1213 

4 101 2530 0,439 10,10 119 1252 

5 102 2560 0,430 9,82 118 1294 

Keskm. 101,6 2518 0,428 9,96 119,4 1186 

3.
0 

B
A

R
, K

at
se

 2
 1 95 2530 0,447 9,86 140 1193 

2 95 2550 0,457 9,44 135 1197 

3 95 2520 0,457 9,66 131 1212 

4 95 2510 0,458 9,79 129 1238 

5 95 2540 0,438 9,78 128 1263 

Keskm. 95 2530 0,451 9,71 132,6 1220,6 

4.
0(

3,
65

) 
B

A
R

, K
at

se
 1

 

1 99 2500 0,479 10,41 206 538 

2 99 2490 0,486 10,09 153 1002 

3 99 2520 0,458 10,43 147 1193 

4 99 2470 0,446 9,80 138 1284 

5 99 2490 0,467 10,23 133 1294 

Keskm. 99 2494 0,467 10,19 155,4 1062,2 
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Lisa 10. järg 
 

  
Õli 

temp. 
°C 

Väntvõlli 
pöörlemis-

sagedus 
p/min 

CO 
(Vingugaas) 

% vol. 

CO2 
(Süsinik-

dioksiid) % 
vol. 

HC (Põlemata 
kütus) ppm 

vol. 

NOx 
(Lämmastik-
oksiid) ppm 

vol. 
  

4.
0(

3,
65

) 
B

A
R

, K
at

se
 2

 

1 94 2510 0,357 7,39 151 782 

2 94 2530 0,379 8,51 134 877 

3 94 2540 0,418 8,95 132 1005 

4 94 2540 0,411 9,10 130 1094 

5 95 2540 0,413 8,90 114 1047 

Keskm. 94,2 2532 0,396 8,57 132,2 961 
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