
A TRAKTOROK SEM LEHETNEK KIVÉTELEK!
Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közel ugyanolyan ütemben, és hasonló mér-
tékben fogja szigorítani az off-road járművek – köztük a mezőgazdasági erőgépek – emissziós 
előírásait.

Európában jelenleg a Stage III A előírások érvényesek:

A táblázatok adataiból látszik, hogy a szigorítás egyaránt érin-
ti az elégetlen szénhidrogének és a nitrogén-oxidok meny-
nyiségét, valamint a részecske-kibocsátást is. A változás kü-
lönösen a részecskék tekintetében drasztikus: a legnagyobb 
teljesítménytartományban (130 kW – 560 kW) a részecske 
emissziót a nyolcadára kell csökkenteni.

A közúti haszongépjárművek gyártóihoz hasonlóan a me-
zőgazdasági gépgyártók is válaszút elé kerültek. Dönteniük 
kellett, hogy a jelenleg elterjedt kipufogógáz kezelő rendsze-
rek közül melyiket fogják alkalmazni.

Alapvetően kétféle megoldás jöhet szóba.
Az első változat szerint a dízelmotor égésterében csekély 

mennyiségű nitrogén-oxid keletkezik. Ennek feltétele, hogy 
az égési csúcshőmérséklet a motor teljes terhelése mellett 
sem lehet magas.

Ennek a feltételnek azonban komoly ára van. Különösen 
részterhelés mellett az égésfolyamat nem tökéletes, ennek 

következtében a kipufogógáz jelentős mértékben tartalmaz 
elégetlen szénhidrogéneket és kormot. Ezeknek a káros anya-
goknak a környezetbe jutását meg kell akadályozni.

Az elsődleges megoldást a kipufogógáz részleges visszave-
zetése (EGR, Exhaust Gas Recirculation, kipufogógáz visszave-
zetés) jelenti, amelyre akkor van lehetőség, ha nincs szüksé-
günk a motor teljes terhelésére. 

Az EGR alkalmazása azonban általában nem elegendő. Ki-
vételt talán csak a Scania egyes, a közúti közlekedésben hasz-
nálatos dízelmotorjai képeznek. Az elégetlen szénhidrogén- 
és a részecske-emisszió további csökkentése kipufogógáz 
kezelő berendezések alkalmazásával lehetséges. A szénhidro-
géneket dízel oxidációs katalizátorok (DOC, Diesel Oxidation 
Catalyst) segítségével ártalmatlanítják, míg a részecskéket dí-
zel részecskeszűrővel (DPF, Diesel Particular Filter) választják 
ki a kipufogógázból.
A rendszer elemei tehát a következők: EGR, DOC, DPF.

A 2011-ben, vagy később regisztrált mezőgazdasági erőgépekre már a Stage III B normák lesznek érvényesek:

Forrás: Dieselnet

Forrás: Dieselnet

EU STAGE III A EMISSZIÓS ELŐÍRÁSOK OFF-ROAD DÍZELMOTOROKHOZ

Kategória Motorteljesítmény 
KW

Az érvényesség 
kezdete*

CO NOX + HC PM

g/kWh

H 130 ≤ P ≤ 560 2006. január 3,5 4,0 0,2

I 75 ≤ P < 130 2007. január 5,0 4,0 0,3

J 37 ≤ P < 75 2008. január 5,0 4,7 0,4

K 19 ≤ P < 37 2007. január 5,5 7,5 0,6

*A dátum a regisztrációra vonatkozik. A típusjóváhagyáshoz – új berendezés gyártói kibocsátásának engedélyezéséhez – egy évvel 
korábbi dátum tartozik. 

EU STAGE III B EMISSZIÓS ELŐÍRÁSOK OFF-ROAD DÍZELMOTOROKHOZ

Kategória Motorteljesítmény 
KW

Az érvényesség 
kezdete*

CO NOX  HC PM

g/kWh

L 130 ≤ P ≤ 560 2011. január 3,5 0,19 2,0 0,025

M 75 ≤ P < 130 2012. január 5,0 0,19 3,3 0,025

N 56 ≤ P < 75 2012. január 5,0 0,19 3,3 0,025

P 37 ≤ P < 56 2013. január 5,0 4,7** 0,025

*A dátum a regisztrációra vonatkozik. A típusjóváhagyáshoz – új berendezés gyártói kibocsátásának 
  engedélyezéséhez – egy évvel korábbi dátum tartozik.
** NOX + HC



Az imént vázolt megoldásnak két hátrányát kell megemlíteni.
A tökéletlen égés miatt a motor fajlagos üzemanyag-fo-

gyasztása kívánni valót hagy maga után, a visszavezetett 
kipufogógázzal visszaszállított korom pedig fokozza a mo-
tor kopását. A korom nem elhanyagolható része egyébként 
a motorolajba kerül, ami különleges képességeket kíván a 
motorolajtól, és csökkenti az olajcsere-periódust.

A mezőgazdasági gépgyártók többsége azonban ezt a 
megoldást fogja választani. Ennek két oka van. A gyártók 
általában az építőipari gépek gyártása területén is érdekel-
tek, ahol a dízel részecskeszűrők alkalmazása előbbre jár, 
mint a mezőgazdasági erőgépeknél. A másik szempont az, 
hogy ez a megoldás nem igényel az üzemeltetéshez újabb 
segédanyagot, ami mezőgazdasági viszonyok között nem 
elhanyagolható tényező.

A káros-anyag emisszió másik lehetséges megoldása az SCR 
technológia (SCR, Selective Catalytic Reduction, szelektív ka-
talitikus redukció.

Ez esetben más a motor koncepciója. 
Meg kell akadályozni, hogy az égés során jelentős mennyi-

ségű szilárd részecske és elégetlen szénhidrogén keletkezzen. 
A megoldás kézenfekvő: magas égéstér-hőmérsékletet kell 
biztosítani. A magas hőmérséklet mellett azonban az égéshez 
használt levegő nitrogén-tartalmának egy része is oxidálódik, 
vagyis magas lesz a nitrogén-oxid emisszió mértéke.

A nitrogén-oxidok redukálásához speciális katalizátort, 
és segédanyagot használnak. A segédanyag karbamid nagy 
tisztaságú vizes oldata, legismertebb kereskedelmi nevén 
AdBlue. A segédanyagot a katalizátor előtt a kipufogógázba 
kell porlasztani, így értelemszerűen a segédanyag tárolásá-
hoz külön tartályt kell építeni a traktorokra.

A mezőgazdasági erőgépek SCR rendszereinek bevezetése 
területén az AGCO Corporation jár élen. Az SCR technológi-
át alkalmazó traktorok hírnöke a Massey Ferguson 8690 Ex-
cellence volt, amely a bolognai székhelyű EIMA (Espozione 
Internazionale di Macchine per l’Agricoltura) 2008. évi kiállí-
tásán az év traktora lett.

A kiválóságához többek között az alacsony üzemeltetési 
költsége járult hozzá. Az alacsony költség a traktor motorjá-
nak (AGCO SISU Power Citius 8.4) rendkívül kedvező fajlagos 
üzemanyag-fogyasztásából fakadt. Az alacsony fajlagos fo-

gyasztás a magas égéstér hőmérsékletű motorok velejárója, 
így az MF 8690 traktor üzemeltetési költsége még az AdBlue 
járulékos költségeivel együtt is közel 10%-kal alacsonyabbra 
adódik, mint egy hasonló teljesítményű klasszikus konstruk-
ciójú traktoré. 

Az AGCO Corporation továbblépett. 2009-ben bemutatta a 
Fendt 828 Vario Profi traktort, amelyre szintén SCR kipufogó-
gáz-kezelő rendszer került.

A DPF-re épülő, és az SCR katalizátort tartalmazó kipufogógáz 
kezelő rendszerek más-más motorolajat igényelnek. Míg az 
SCR rendszerek mellett használhatók a hagyományos motor-
olajok, addig a dízel részecskeszűrők csak alacsony hamutar-
talmú motorolajok használata mellett elfogadható élettarta-
mot nyújtani.

A MOL-LUB Kft választékában mindkét esetre találhatók 
magas teljesítményszintű, korszerű motorolajok. Az SCR 
rendszerekhez a MOL Farm Protect 10W-40 és MOL Farm 
Protect 15W-40 termékeinket ajánljuk. A dízel részecskeszű-
rős kipufogógáz-kezelő rendszerekhez kiválóan használható 
a MOL Dynamic Global Diesel 15W-40, és a MOL Dynamic 
Mistral 10W-40 motorolaj.

Az SCR technológiát alkalmazó első traktor: Massey Ferguson 8690 Excellence
Forrás: EIMA International

2009. decemberében Hannoverben nagy figyelem övezte az SCR katalizátoros 
Fendt 828 Vario Profi traktort Forrás: thelandfarmonline.com.au

Dízel részecskeszűrő a Deere & Company honlapján
Forrás: Deere & Company


