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Moniin eri käyttötarkoituksiin



Mitä Kaasu on
• Ajoneuvokaasu on yhteisnimitys kaasutyypeille, jota käytetään

kaasuautoissa (maakaasu/ biokaasu). 

• METAANIA (CH4 = > 92% )

• Kaksi eri varastomistapaa kaasulle: 
paineistettuna noin 200 bar (CNG, CBG)

(Compressed Natural / Bio Gas)

• tai nesteytettynä kaasuna (LNG, LBG)
(Liquefied Natural / Bio Gas)



• holistic viewMitä Kaasu on

• LNG = Liquefied Natural-/ Bio Gas (Nesteytetty Maa- tai Biokaasu) on samaa metaania 
kuin CNG/CBG, mutta se on jäähdytetty niin kylmäksi, että se on tiivistynyt 
nestemäiseen muotoon

• Kun Metaani jäähdytetään –162 °C:een, sen olomuoto muuttuu kaasusta nesteeksi 
ja sen tilavuus pienenee 600-kertaisesti. Näin energiaa voidaan siirtää 
tilavuusyksikköä kohti enemmän kuin Metaania kaasumaisessa muodossa 
siirrettäessä.

• LPG: Liquid Petroleum Gas eli nestekaasu on enimmäkseen propaania ja butaania 
paineistettuna noin 20 baariin (nestekaasupullot); EI VOIDA KÄYTTÄÄ



• Ajoneuvokaasu on: 
- Ilmaa kevyempää
- Väritön
- Myrkytön
- Hajuton

• CNG-kaasuun seostetaan hajustetta, jotta vuodon voi tunnistaa.

• Metaani on myrkytöntä, mutta lisää kasvihuonevaikutusta, joten kaasun
pääsyä ilmaan on vältettävä.

• Kilo metaania vastaa noin 20 - 21 kiloa hiilidioksidia kasvihuonekaasuna. 

Mitä Kaasu on



• Maakaasu ajoneuvokäytössä on enimmäkseen metaania (CH4) >92%, sekä
joitain prosentteja etaania, propaania, typpeä ja hiilidioksidia.

• Biokaasu sisältää metaania, hiilidioksidia sekä jonkin verran epäpuhtauksia. 

• Tavallisesti tuotantolaitosten Biokaasu sisältää 60 - 65 % metaania, 35 - 40 
% hiilidioksidia ja marginaalinen prosenttiosuus vetysulfidia, typpeä sekä
vettä.

• Raakakaasu on siis puhdistettava ja väkevöitävä vastaamaan maakaasun
pitoisuuksia. 

• Prosessin jälkeen metaanipitoisuus on noussut 95 +/-2 %. 

• Kaasun laatu on siis tärkeä kulutuksen ja moottorin toimivuuden
kannalta. 

Mitä Kaasu on

Metaani
Maa- tai Biokaasu

LNG, LBG, CNG, CBG

SS -155438, Swedish biogas standard

ISO 15403, Standard for high quality natural 
gas



Kaasumoottorit

➢ Ottomoottori eli kipinäsytytteinen moottori (sytytystulpat).
• Kaasu yksinään sopii ottomoottorille. 
• Ei tarvitse hiukkas-suodatinta eikä SCR (AdBlue) -järjestelmää

• Nykyaikaisella kaasumoottorilla on kuitenkin Dieselmoottorin 
• kaltaiset ominaisuudet väännön ja tehon suhteen.

• Vaihtoehdot Scanialta:
• 9-litraiset moottorit:

• 280 hv 1350 Nm
• 340 hv 1600 Nm

• 13-litrainen rivimoottori:
• 410 hv 2000 Nm



Sytytystulpat

Kaasuputki,
2 ruiskutusventtiiliä/
Sylinteri, 
monipistesuihkutus
(Port injection)

Moottorinohjaus
ECU

Sytytyksen ohjaus
Kaasun syötön ohjaus

Kaasumoottorin erot verrattuna dieseliin

Ottomoottori
Ilmamäärän
annostelija

Stoikiometrinen
moottori (Lambda 1)

Ilman ja polttoaineen
suhde aina oikea
palamistapahtumaan

Puristus-suhde 12,6 : 1
(Diesel 20-23:1)
Erilaiset männät yms.

Hidastin suositeltava.
Ei pakokaasujarrua, 
koska Ottomoottori



Kaasumoottorin erot verrattuna dieseliin

Ahtoilman
ylipaineventtiili

Vesijäähdytetty
turbo

EGR

Vesijäähdytteiset
sytytystulpat

Ei tarvita Hiukkas-suodatinta eikä AdBlue -järjestelmää



CNG/CBG

ITSE MOOTTORI ON SAMA, 
MUTTA KAASUN KULJETUSTAPA 

(=polttoainesäiliöt) AUTOSSA VOI 
VAIHDELLA

LNG/LBG = Liquefied Natural / 
Bio Gas -162ºC @ 1 bar

CNG/CBG = Compressed Natural / 
Bio Gas 200 bar @ 15ºC

LNG/LBG NESTEYTETYN KAASUN SÄILIÖT
-Suuri energiamäärä, Tankkauspaine 10 bar = -130 ºC
-Pitkä toimintasäde (Max 1600 km)
-”Supertermos”, Lämmetessään höyrystyy -> 16 bar
aiheuttaa ”Boil Off” tilanteen
-Oltava säännöllisessä ajossa
-Vähemmän tankkausasemia

CNG/CBG PAINEISTETUN KAASUN SÄILIÖT
-Pienempi energiamäärä
-Tankkauspaine noin 200 bar
-Lyhyempi toimintasäde (Max 600 km)
-Ei häviä painesäiliöstä
-Enemmän tankkausasemia

Kaasusäiliöt ja Kaasun tankkaus



1 Litra LNG:tä 10 bar paineessa (noin -130 celsiusta) = 0,392 kg/litra

1 Litra CNG/CBG:tä 200 bar paineessa = 0,18 kg

Esim: 758 litratilavuuksisiin LNG/LBG säiliöihin menee noin 297 kg kaasua.

5 litraa
(200 baaria) 

1 litra 
dieseliä

noin 0,820 kgnoin 0,700 kgnoin 0,900 kg

Kaasusäiliöt ja Kaasun tankkaus

1,7 litraa 
(n. –130 °C / 10 baaria)



LNG / LBG CNG / CBG

HUOM! LNG / LBG tankkauksessa kaikki
letkut tulevat erittäin kylmiksi -> 

käytettävä suojavarusteita.

Kaasun tankkaus



Maakaasu

-20% Co2
Biokaasu

-90% Co2
Maa-

/Biokaasu

-30% PM

Maa-
/Biokaasu

-60% NOx

Päästöt

Ajonaikaiset lähipäästöt

Euro6 raja-arvoista

Tuotannonaikaiset 

Globaalit (Co2) päästöt



Päästöt



=
• Kaikki polttoaineet syttyvät. Metaani syttyy vain silloin, kun oikea ilman- ja 

polttoaineen seos on saavutettu (5 – 16%)

• Syttyvyys ei juurikaan eroa dieselistä tai bensiinistä, eli kaasu on 
turvallisuudeltaan samaa luokkaa, mutta olomuoto on eri. 

Muutama sana metaanin turvallisuudesta / syttyvyydestä
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Kaasun syttyvyys verrattuna muihin polttoaineisiin
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Kysymyksiä


