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Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella lay-out sekä jäähdytysjärjestelmä siirrettävään 
moottoritutkimuskonttiin. Toimeksiantajalla oli valmiina Schenck W-400 -dynamometri ja 
moottoritutkimuspeti, joita oli tarkoitus käyttää hyödyksi kontissa. 

Työn toimeksiantajana toimi Turun AMK. Työ tehtiin vuoden 2018 aikana. Työhön kuului tutustua 
olemassa olevaan dynamometriin sekä moottoritutkimuspetiin ja tehdä layout-suunnitelma 
moottoritutkimuskontista, jossa pystyisi testaamaan 300 kW akselitehoista moottoria. Työhön 
kuului myös jäähdytysjärjestelmien suunnittelu dynamometrille ja moottorille. 

Teoriaosuudessa käsitellään kaupallisia moottoritutkimuskontteja ja generaattorikontteja. 
Osuudessa kerrotaan konttien käyttötarkoituksista ja esitellään niiden komponentteja. 
Kaupallisten konttien valmistajia on myös esitelty tässä osuudessa. 

Työn lopputuloksena on valmiit layout-kuvat moottoritutkimuskontista, suunnitelmat 
jäähdytysjärjestelmistä ja alustava budjetti kontin komponenteille.  
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 LAY-OUT PLAN AND COOLING SYSTEM DESIGN 
FOR A CONTAINER-BUILD ENGINE RESEARCH 
UNIT 

 

The subject of this thesis was to make a lay-out plan and cooling system design for a container-
build engine research unit. The client already had a Schenck W-400 dynamometer and a frame 
for an engine research unit which were meant to be used in the project. 

The client of the thesis was Turku University of Applied Sciences and the thesis was done in 
2018. The thesis included studying the dynamometer and making a lay-out plan for the engine 
research unit with which an 300 kW engine could be tested. The thesis also included making 
cooling system design for the engine and the dynamometer. 

The theory part of this thesis covers the commercial container-build engine research units and 
container-build generators in general. The theory part explains the use of the commercial versions 
and shows their components. Manufacturers of the commercial version are also presented here. 

The results of this thesis are complete lay-out plans for the container-build engine research unit, 
design for the cooling system and a budget for the components of the research unit.   
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

 

 

A = ampeeri, sähkövirran yksikkö 

oC = Celsiusaste, lämpötilan yksikkö 

kg = kilogramma, massan yksikkö 

kPa = kiloPascal, paineen yksikkö 

kW = kilowatti, tehon yksikkö 

l = litra, tilavuuden yksikkö 

l/s = litraa sekunnissa, tilavuusvirran yksikkö 

m = metri, pituuden yksikkö 

m2 = neliömetri, pinta-alan yksikkö 

mm = millimetri, pituuden yksikkö 

m/s = metriä sekunnissa, nopeuden yksikkö 

m3/s = kuutiometriä sekunnissa, tilavuusvirran yksikkö 

rpm = kierrosta minuutissa, kierrosnopeuden yksikkö 

V = voltti, jännitteen yksikkö 

 

 

      



7 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niko Tenho 

1 JOHDANTO 

Turun AMK:n moottorilaboratoriolla on Sepänkatu 2:ssa käyttämättömänä 

moottoritutkimuspeti sekä siihen kuuluva dynamometri. Uuden Lemminkäisenkadulle 

tulevan kampuslaboratorion lisäksi kysyntää saattaisi olla liikutettavalle 

moottoritutkimuskontille. 

Tämän työn tarkoituksena on suunnitella, miten olemassa oleva dynamometri ja 

moottoripaikka voidaan asentaa liikuteltavaan konttiin. Työ koostuu kontin 

suunnittelusta, johon kuuluvat: layout-kuvien laatiminen, jäähdytysjärjestelmän mitoitus, 

komponenttien valinta ja alustavan kustannusarvion laadinta, sekä teoriaosasta, jossa 

tarkastellaan kaupallisia moottoritestauskontteja sekä generaattorikontteja.  

Suunniteltavasta moottorimittauskontista on tarkoitus tulla helposti siirrettävä, jotta sillä 

pystyttäisiin tekemään mittauksia työkoneiden moottoreille missä tahansa sijainnissa. 

Vaikka kaupallisetkin moottorimittauskontit ovat siirrettäviä, tarvitsevat ne yleensä 

suuren sähköliittymän toimiakseen, koska niiden käyttämät dynamometrit muuttavat 

moottorin akselitehon sähköksi, joka syötetään verkkoon. Tässä työssä käytettävä 

dynamometri muuttaa akselitehon lämmöksi ja tarvitsee ainoastaan jäähdytyksen 

toimiakseen, joten tarvetta suurelle sähköliittymälle ei ole. 
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2 KAUPALLISET MOOTTORITUTKIMUSKONTIT JA 

GENERAATTORIKONTIT 

2.1 Kaupalliset moottoritutkimuskontit 

Kaupallisia moottoritutkimuskontteja (Kuva 1.) käytetään monessa eri alan 

teollisuudessa, tutkimuslaitoksissa ja oppilaitoksissa. Niillä voidaan tehdä muun muassa 

rasitustestejä, tutkia moottoreita ja niiden komponentteja sekä testata pakokaasun 

jälkikäsittelyjärjestelmiä.  Moottoritutkimuskonttia käytetään usein lisänä jo olemassa 

olevaan moottoritutkimuslaboratorioon, sen lisääminen ei yleensä vaadi isoja 

rakennustöitä eikä näin ollen pysäytä vanhan laboratorion toimintaa/tuotantoa. 

Kaupallisten moottoritutkimuskonttien etuna on myös siirrettävyys, kallis mittalaitteisto 

saadaan esim. tuotantopaikan muuttuessa otettua mukaan. Suomessa 

moottoritutkimuskontteja valmistaa Proventia. (Proventia 2018) 

 

 

Kuva 1. Moottoritutkimuskontti (Proventia 2018). 
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Proventia on suomalainen yritys, joka kehittää teknologiaa dieselmoottoreiden 

pakokaasujen puhdistukseen sekä myy erilaisia testausjärjestelmiä. Proventia valmistaa 

ja myy myös moottorimittauskontteja, jotka suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaisiksi 

ja toimitetaan asiakkaille täysin käyttövalmiina. Proventian valmistamissa konteissa 

käytetään aktiivisia dynamometreja, joilla voidaan moottorin jarruttamisen lisäksi myös 

pyörittää moottoria, joten ne sopivat hyvin esim. autojen päästömittausten tekemiseen. 

Dynamometri (Kuva 2.) muuttaa moottorin tuottaman akselitehon invertterin avulla 

sähköksi, joka saadaan syötettyä sähköverkkoon 90 %:n hyötysuhteella. (Proventia 

2018) 

 

 

Kuva 2. Dynamometri invertterillä (Proventia 2018). 

Proventian valmistamissa konteissa on valvomo, josta testaajalla on pääsy 

moottoritutkimuspedille tekemään muutoksia tarvittaessa (Kuva 3.). Konttien jäähdytys, 

ilmastointi, lämmitys sekä pakokaasujen käsittely on sijoitettu katolle (Kuva 3.).  
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Kuva 3. Proventian moottoritutkimuskonttien rakenne (Proventia 2018). 

 Proventia toimittaa kontit valmiiksi automatisoituina. Moottorin testaaminen tapahtuu 

valvomossa olevan tietokoneen avulla. Testaamista voidaan jatkaa myös työajan 

ulkopuolella, jolloin mittauksia voidaan valvoa etänä älypuhelimen tai tabletin 

välityksellä. (Proventia 2018) 

 

2.2 Kaupalliset generaattorikontit 

 

Generaattorikontteja käytetään yleensä varavoimalaitoksina kiinteistöissä, joissa 

sähkönsaanti tulee turvata häiriöiden ja katkosten aikana. Tällaisia kiinteistöjä ovat 

esimerkiksi teollisuuden tuotantolaitokset ja sairaalat. Generaattorikontteja voidaan 

käyttää myös  sähköntuotantoon paikoissa, jotka ovat sähköverkon ulkopuolella. 

Generaattorikontti (Kuva 4.) on suurin versio siirrettävästä sähkögeneraattorista. 

Pienempiä versioita ovat esimerkiksi perävaunuun rakennetut dieselgeneraattorit (Kuva 

5.), joita voi hinata henkilöautolla, ja kannettavat generaattorit (Kuva 6.), joita monet 

käyttävät vapaa-ajan asuntojen sähkön tuotantoon. 
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Kuva 4. Generaattori kontti (JCB 2018). 

 

Kuva 5. Perävaunumallinen generaattori(VLS 2018). 
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Kuva 6. Kannettava generaattori (VLS 2018). 

 

2.2.1 Generaattorikonttien rakenne 

Generaattorikonttien rakenne on hyvin samankaltainen kuin moottoritestauskonttien. 

Generaattorikonteissa dynamometrin tilalla on generaattori, joka muuttaa moottorin 

akselitehon sähköksi. Moottorina toimii yleensä dieselmoottori. Generaattorikonteissa 

voi olla myös valvomo, jos kontissa on valvomo pysyy sen rakenne muuten 

samanlaisena, mutta konttiin on rakennettu erillinen huone valvomoa varten. Tässä 

esimerkissä valvomoa ei ole (Kuva 7.). (Hakala ym. 2013, 51.) 
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Kuva 7. Varavoimahuoneen rakenne: 1. Terässokkeli, 2.Tärinänvaimentimet, 3. 
Dieselmoottori, 4. Generaattori, 5. Ohjauslaitteisto, 6. Akusto, 7. Polttonesteen 
käyttösäiliö, 8.Puhallin, 9.Kennojäähdytin, 10. Joustava putki, 11. Äänenvaimennin, 12. 
Poistoilmakanava, 13. Säätöpelti, 14.Säätöpelti, 18. Pakoputki, 19. Läpivienti (Hakala 
ym. 2013, 51.) 

 

2.2.2 JCB 

JCB on maailman suurin yksityinen rakennuskoneita valmistava yritys. Myös 

generaattorikontit kuuluvat JCB:n tuotteisiin. JCB:N valmistamissa konteissa (Kuva 4.) 

käytetään Cumminsin dieselmoottoreita ja ne ovat täysin sääsuojattuja. Kontit ovat 

täysin käyttövalmiita ja helposti siirrettäviä. JCB valmistaa generaattorikonttien lisäksi 

myös pienempiä siirreltäviä generaattoreita (Kuva 8.). (JCB 2018) 
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Kuva 8. JCB:n valmistama autolla siirreltävä generaattori (JCB 2018). 
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3 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU 

 

3.1 Dynamometrin jäähdytys 

Moottoritutkimuskontissa käytetään Turun AMK:n Schenck W-400 -dynamometria, joka 

muuttaa moottorin 300 kW:n akselitehon lämmöksi. Tämä lämpö kulutetaan 

sähkökäyttöisellä jäähdytysjärjestelmällä. Jäähdytykseen käytetään suljetun kierron 

järjestelmää, jossa dynamometrissa lämmennyt liuos kiertää jäähdyttimelle ja sieltä taas 

takaisin dynamometrille, jotta dynamometri toimii tulee liuoksen olla n. 30 oC:n  lämpöistä 

tullessaan dynamometriin, dynamometri lämmittää liuosta 20 oC. Mitoituksessa 

käytetään ulkoilman lämpötilana +20 oC.  

3.1.1 Jäähdyttimen mitoitus 

Jäähdyttimenä käytetään ilmajäähdytteistä nestejäähdytintä, joka mitoitetaan Alfa 

Lavalin Alfa Select Air -mitoitusohjelmalla (Taulukko 1.). Valitussa jäähdyttimessä 

sähköllä toimivat tuulettimet puhaltavat ilmaa putkiston läpi, jotta putkistossa kiertävä 

liuos jäähtyy(Kuva 9.). 

 

Kuva 9. Ilmajäähdytteinen nestejäähdytin (Alfa Laval 2018). 
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Taulukko 1. Dynamometrin jäähdyttimen mitoitus. 

Nestejäähdyttimen mitoitus    

Lähtötiedot     

Jäähdytysteho  300 kW    

Ilman lämpötila  +20 oC    

Liuos  vesi/glykoli 35%   

Neste sisään  +50 oC    

Neste ulos  +30 oC    

Mitoituksen tulos     

Laitemalli  AlfaSolar SD2A09S EN5D3H GS P 

Jäähdytysteho  316,9 kW   

Marginaali  5,60 %    

Neste sisään  +50 oC    

Neste ulos  +30 oC    

Nesteen virtaama  4,1 l/s    

Painehäviö  29,84 kPa    

Sisätilavuus 82,8 l    

Pinta-ala  471,5 m2    

Liitokset  DN50    

Mitat      

Pituus  3215 mm   

Syvyys  2400 mm    

Korkeus  1690 mm    

Paino  434,5 kg    

Puhallintiedot      

Ilma määrä  22,76 m3/s    

Puhallinhalkaisija  914 mm    

Jännite  400 V    

Virta (Max.)  11,14 A    

Puhaltimien lukumäärä 4    

Kierrosnopeus  781 rpm    

Sähköteho  5,76 kW    

      

Hinta  19 425 €    
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3.1.2 Jäähdytysjärjestelmän pumpun valinta 

Jäähdytysjärjestelmään tarvitaan pumppu, jonka avulla neste kiertää dynamometrin ja 

jäähdyttimen välillä. Pumpun tulee kehittää vaadittava nesteen virtaama jäähdyttimelle 

sekä saavuttaa haluttu nostokorkeus. Pumppu valitaan Grundforsin mitoitusohjelmalla 

(Taulukko 2.). Mitoitusohjelmassa myös painehäviöt ilmoitetaan nostokorkeutena, jolloin 

1 m = 10 kPa. Pumppu sijaitsee konttin lattialla, josta sen pitää pumpata vettä kontin 

katolla olevalle jäähdyttimelle. Tästä tulee nostokorkeutta 4 m. Tämän lisäksi 

järjestelmässä syntyy painehäviötä jäähdyttimellä n. 30 kPa, dynamometrilla ja 

putkistossa. Dynamometrin painehäviö saadaan valmistajan taulukosta, joka on liitteenä 

työn lopussa (liite 1). Dynamometrin painehäviö on 88 kPa. Järjestelmän putkistossa 

tapahtuva painehäviö on hyvin pieni verrattuna jäähdyttimeen tai dynamometriin. Olen 

arvioinut putkiston painehäviöksi 12 kPa, joka on reilusti ylimitoitettu, jotta pumpun 

paineentuotto riittää varmasti. Painehäviöt ovat metreiksi muutettuna 13 metriä, joten 

pumpun nostokorkeuden tulee olla yhteensä 17 metriä. Haluttu virtaama on 4,1 l/s, joka 

on saatu jäähdyttimen tiedoista. 

 

Taulukko 2. Pumpun mitoitus. 

Pumpun mitoitus    

Lähtötiedot     

Virtaama  4,1 l/s   

Nostokorkeus  17 m   

Liuos  vesi/glykoli 35%   

Mitoituksen tulos    

Laitemalli  Grundfos TP 40-180/2 A-F-A-BQQE 

Suurin nostokorkeus  18 m   

Virtaama  4,4 l/s   

Jännite  3 x 220-240D/380-415Y V  
Nimellisvirta  2.50/1.44 A   

Nimellisteho  550 W   

Hinta  1 298 €   
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3.1.3 Paisunta-astian valinta 

Järjestelmään tarvitaan paisunta-astia, jotta paine pysyy järjestelmässä tasaisena 

liuoksen lämpötilan muuttuessa. Paisunta-astian mitoituksessa tarvitaan järjestelmän 

kokonaistilavuus, joka on jäähdytin 82,8 l + putkisto 24 l + dynamometri 20 l eli yhteensä 

126,8 l. Käytettävän liuoksen (vesi-glykoli 35%) tilavuuden kasvu saadaan taulukosta 3. 

Liuoksen tilavuus kasvaa noin 2,1 %, ja litroiksi muutettuna tämä on 126,8 l * 0,021 = 2,7 

l. Paisunta-astiaksi valitaan Flexcon P 18 ( Kuva 10. ), jonka maksimi tilavuus on 18 

litraa. Toisin sanoen sen tilavuus täyttää mitoitusvaatimukset. Hinta on noin 100 €. 

 

 

Kuva 10. Flexcon P18 (Flamco 2018). 

Taulukko 3. Vesi-glykoliliuoksen lämpölaajeneminen (Flamco 2018). 
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3.1.4 Yhteenveto 

Jäähdytysjärjestelmässä käytetään putkena halkaisijaltaan 50 mm:n kupariputkea. 

Veden virtausnopeus putkessa on tällöin n. 2 m/s, jolloin jäähdytin toimii halutusti. 

Jäähdytysjärjestelmän putkiston ja komponenttien sijoittelu näkyy layout-piirrustuksista. 

Jäähdytysjärjestelmän komponenttien hinnaksi tulee yhteensä noin 21 500 euroa. 

 

3.2 Moottorin jäähdytys 

Myös testattavana oleva 300 kW akselitehoinen moottori pitää jäähdyttää. Moottorin 

akseliteho on noin 40 % polttoainetehosta, joten polttoaineteho on 300 kW / 0,4 = 750 

kW. Tarvittava jäähdytysteho on noin 25 % polttoainetehosta, joten tarvittava 

jäähdytysteho on 750 kW * 0,25 = 187,5 kW. Moottori lämmittää jäähdytinnesteen + 80 

oC:n lämpöiseksi, jäähdyttimen tulisi viilentää neste + 65 oC:n lämpöön.  

 

3.2.1 Jäähdyttimen mitoitus 

Jäähdytin mitoitettiin Alfa Lavalin Alfa Select Air -mitoitusohjelmalla (Taulukko 4.). 
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Taulukko 4. Moottorin jäähdytys. 

Nestejäähdyttimen mitoitus    

Lähtötiedot     

Jäähdytysteho  187,5 kW    

Ilman lämpötila  +20 oC    

Liuos  vesi/glykoli 35%   

Neste sisään  +80 oC    

Neste ulos  +65 oC    

Mitoituksen tulos     

Laitemalli  Alfablue Junior DGS502.1BD24H/V BO 

Jäähdytysteho  189,8 kW   

Marginaali  1,20 %    

Neste sisään  +80 oC    

Neste ulos  +65 oC    

Nesteen virtaama  3,2 l/s    

Painehäviö  50,61 kPa    

Sisätilavuus 12,4 l    

Pinta-ala  84,33 m2    

Liitokset  1"1/4    

Mitat      

Pituus  2015 mm   

Syvyys  520 mm    

Korkeus  828 mm    

Paino  97,3 kg    

Puhallintiedot      

Ilma määrä  3,95 m3/s    

Puhallinhalkaisija  500 mm    

Jännite  400 V    

Virta (Max.)  3,43 A    

Puhaltimien lukumäärä 2    

Kierrosnopeus  1360 rpm    

Sähköteho  1,38 kW    

      

Hinta  2 491 €    
 

Valittu jäähdytin (Kuva 11.) on samankaltainen ilmajäähdytteinen nestejäähdytin kuin 

jäähdytin, jota käytetään dynamometrin jäähdytykseen. Jäähdytin on paljon 

dynamometrin jäähdytintä pienempi, koska lämpötilaero kiertävän liuoksen ja sitä 

jäähdyttävän ulkoilman välillä suurempi kuin dynamometrin jäähdytyksessä ja 

jäähdyttimen teho on pienempi. 
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Kuva 11. Moottorin jäähdytin (Alfa Laval 2018). 

 

3.2.2  Jäähdytysjärjestelmän pumpun valinta 

Jäähdytysjärjestelmään tarvitaan pumppu, joka kierrättää nestettä moottorin ja 

jäähdyttimen välillä.  Pumpun tulee kehittää vaadittava nesteen virtaama jäähdyttimelle 

sekä saavuttaa haluttu nostokorkeus. Pumppu valitaan Grundforsin mitoitusohjelmalla 

(Taulukko 5.). Mitoitusohjelmassa myös painehäviöt ilmoitetaan nostokorkeutena, jolloin 

1 m = 10 kPa. Pumppu sijaitsee konttin lattialla, josta sen pitää pumpata vettä kontin 

katolla olevalle jäähdyttimelle. Tästä tulee nostokorkeutta 4 metriä. Tämän lisäksi 

järjestelmässä syntyy painehäviötä jäähdyttimellä n. 51 kPa. Moottorissa tapahtuva 

painehäviö riippuu mitattavasta moottorista, tästä johtuen olen arvioinut moottorin 

painehäviöksi 100 kPa, jotta se varmasti riittää mitattavalle moottorille. Järjestelmän 

putkistossa tapahtuva painehäviö on hyvin pieni verrattuna jäähdyttimeen tai moottoriin. 

Olen arvioinut putkiston painehäviöksi 10 kPa. Painehäviöt ovat metreiksi muutettuna 

16,1 metriä, joten pumpun nostokorkeuden tulee olla yhteensä 20,1 m. Haluttu virtaama 

on 3,2 l/s, joka on saatu jäähdyttimen tiedoista. 
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Taulukko 5. Pumpun mitoitus. 

Pumpun mitoitus    

Lähtötiedot     

Virtaama  3,2 l/s   

Nostokorkeus  20,1 m   

Liuos  vesi/glykoli 35%   

Mitoituksen tulos    

Laitemalli  Grundfos TP 40-270/2 

Suurin nostokorkeus  27 m   

Virtaama  3,26 l/s   

Jännite  3 x 220-240D/380-415Y V  
Nimellisvirta  5,45/3,15 A   

Nimellisteho  1,5 kW   

Hinta  1 496 €   
 

 

3.2.3 Yhteenveto 

Järjestelmän paisunta-astiana voidaan käyttää samanlaista Flexcon P-18 paisunta-

astiaa kuin dynamometrin jäähdytysjärjestelmässä. Järjestelmän putkisto tehdään 50 

mm:n kupariputkesta, jolloin liuoksen virtausnopeus on n. 1,6 m/s. 

Jäähdytysjärjestelmän putkiston ja komponenttien sijoittelu näkyy Lay-out piirrustuksista. 

Järjestelmän komponenttien hinnaksi tulee n. 4500 €. 
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4 MOOTTORITUTKIMUSKONTIN LAYOUTIN 

SUUNNITTELU 

Moottoritutkimuskontin runkona käytetään 20′ DC merikonttia, jonka mitat ovat 

6050x2440x2590. Kontin suunnittelu on toteutettu CAD-ohjelmalla, jonka avulla olen 

sovittanut tarvittavat komponentit konttiin. Kontissa ei ole valvomoa, mutta kontin toiseen 

päähän on jätetty tilaa automatiikalle sekä tietokoneelle, jos sellaista tarvitaan. 

4.1 Layout-kuvat   

Lay-out kuvissa moottoritutkimuskontti on piirretty kahdesta eri suunnasta, sivulta ja 

ylhäältä, jotta kaikki kontissa olevat komponentit ja niiden sijainnit saadaan esitettyä 

selvästi.  

4.1.1 Layout ylhäältä 

 

Kuva 12. Layout ylhäältä. 
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Tässä lay-out kuvassa on moottoritutkimuskontti kuvattuna ylhäältä (Kuva 7.). Kuvasta 

on jätetty pois moottorinjäähdytin, jotta kuvasta saa paremmin selvää. 

Moottorinjäähdyttimen sijainti näkyy sivulta kuvatussa lay-out kuvassa. 

 

4.1.2  Layout sivulta 

 

 

Kuva 13. Layout sivulta. 

 

Tässä lay-out kuvassa on moottoritutkimuskontti kuvattuna sivulta (Kuva 8.). Kuvasta on 

jätetty pois polttoainetankki, jotta kuvasta saa paremmin selvää. Polttoainetankin sijainti 

näkyy sivulta kuvatussa lay-out kuvassa.  
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4.2 Polttoainetankki ja pakoputki 

Polttoainetankki on tilavuudeltaan 1000 litraa ja sen täyttö tapahtuu kontin ulkopuolelta. 

Pakoputken halkaisija on 150 mm, joka on yleinen pakoputken halkaisija 300 kW:n 

dieselmoottoreille. Pakoputkeen on jätetty varaus äänenvaimentimelle ja pakoputki tulee 

myös lämpöeristää. 
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5 ALUSTAVA BUDJETTI MOOTTORITUTKIMUSKONTIN 

KOMPONENTEILLE 

Budjetissa on huomioitu ainoastaan komponenttien hinnat, ja koska dynamometri on jo 

konttia varten valmiina sen hintaa ei huomioida. Budjetti ei myöskään sisällä työn 

kustannuksia, jotka menevät komponenttien asennukseen sekä kontin modifioimiseen. 

Myöskään mahdollisia mittauslaitteita, joita kontissa tarvitaan, ei huomioida tässä 

budjetissa. 

Taulukko 6. Budjetti moottoritutkimuskontin komponenteille. 

Budjetti  
Komponentti Hinta 

Kontti 20 DC 2 500 € 

Dynamometri valmiina, 0 € 

Dynamometrin 
jäähdytysjärjestelmä 21 500 € 

Moottorin 
jäähdytysjärjestelmä 3 000 € 

Tankki 1 000 € 

yht. 27 000 € 
 

. 
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