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TIIVISTELMÄ 
Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma Sähkövoimatekniikka  SALO, JUHANI: Dieselgeneraattorin sähkösuunnittelu Stage V emissiotason moottoreille   Opinnäytetyö 36 sivua Joulukuu 2019 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää AG-sarjan dieselgeneraattoreiden sähköpiirustukset Stage V pakokaasujen päästötason vaativien komponenttien kanssa yhteensopiviksi. Opinnäytetyössä tarkasteltiin uusia liikuteltavien mootto-rikäyttöjä koskevia päästörajoituksia ja niistä johtuvia muutoksia AGCO Power Oy:n dieselmoottoreille, joiden perusteella tehtiin tarvittavat päivitykset diesel-generaattoreiden sähköpiirustuksiin. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi AGCO Power Oy.  Työ alkoi tutustumalla AG-sarjan jo olemassa oleviin piirustuksiin, osaluetteloon ja johtosarjaan. Suurimmat muutokset syntyivät uuden jälkikäsittelylaitteiston ja moottorinohjausyksikön vuoksi. Johtosarja suunniteltiin jälkikäsittelylaitteistojen kuvien ja ilman jälkikäsittelylaitteistoa olleen prototyypin pohjalta. Tuloksia ei päästy tarkastelemaan käytännössä, sillä tilausta liikuteltavasta AG-sarjan die-selgeneraattorista ei tullut opinnäytetyön teon aikana.  Opinnäytetyössä käsiteltiin S-mallin dieselgeneraattorin muokkausta, sillä se si-sälsi eniten komponentteja ja muutoksia. Työn tuloksena saatiin uudet sähköpii-rustukset, osaluettelo ja johtosarja Stage V päästövaatimukset täyttävälle diesel-generaattorille. Tämä mahdollistaa AGCO Power Oy:lle uusien vähäpäästöttö-mimpien liikuteltavien dieselgeneraattorien valmistuksen, heidän omia diesel-moottoreitaan käyttämällä.  
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ABSTRACT 
Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree Programme in Electrical Engineering Electrical Power Engineering  SALO, JUHANI: Electrical Design of a Diesel Generator for Stage V Emission Engines  Bachelor's thesis 36 pages December 2019 
The goal of this thesis was to update electrical drawings for AG-series diesel generators and make them compatible with Stage V components. The thesis examined new emission limits for Non-Road Mobile Machinery and the resulting 
changes to AGCO Power Oy’s diesel engines. These changes determined the modifications to the electrical drawings. The thesis was commissioned by AGCO Power Oy.  The research began by studying AG-series electrical drawings, part list and wir-ing harness. The most significant changes resulted from the new aftertreatment system and electric control unit. The Wiring harness was designed based on pictures of the aftertreatment system and a prototype without the aftertreatment system. The results could not be considered in practice because no order for the mobile AG-series diesel generator were placed during this study.  The thesis included the modification of an S-model diesel generator, because it contained the most components and changes. The work resulted in new electri-cal drawings, parts list and wiring harness for the Stage V compliant diesel gen-erator. This work will enable AGCO Power Oy to manufacture new, low-emis-sion mobile diesel generators with their own diesel engines.   

Key words: diesel generator, stage v, electrical design, reserve power 
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ERITYISSANASTO  
 
 
NRMM Non-Road Mobile Machinery  

Liikuteltava työkoneisto 
 

AVR   Automatic Voltage Regulator  
  Automaattinen jännitteensäätäjä 
 
CSF Catalyzed Soot Filter 
 Hiukkassuodatin  
 
SCR Selective Catalytic Reduction 
 Pakokaasujen puhdistaminen lisäaineella 
 
PMG Permanent Magnet Generator 
 Kestomagneettigeneraattori 
 
NOx Typen oksidit 
 
DOC Diesel Oxidation Catalyst 
 Hapetuskatalysaattori 
 
AdBlue Urean kaupallinen nimi Euroopassa 
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1 JOHDANTO 
 
 
Uudet Non-Road Mobile Machinery:n päästörajat asettavat haasteita moottorival-
mistajille. Vuosien 2019-2020 aikana tulevat voimaan uudet Stage V -päästöra-
joitukset, jotka rajoittavat sekä hiukkaspäästöjen massapohjaista lukumäärää 
(PM) että hiukkasten lukumäärää (PN). Uudella PN-rajalla halutaan vähentää 
pienien nanopartikkelien määrää, koska erityisesti niiden uskotaan vaikuttavan 
haitallisesti ihmisten terveyteen. 
 
Liikuteltavat dieselgeneraattorit kuuluvat tämän päästörajoituksen piiriin, joten 
moottoria niissä malleissa täytyy päivittää. Tämä johtaa myös sähkökuvien muu-
toksiin, sillä uusi moottori sisältää paljon eri komponentteja ja varsinkin uusi jäl-
kikäsittelylaitteisto tuo muutoksia. 
 
Tämä työ tehtiin yhteistyössä AGCO Power Oy:n kanssa ja sen tavoitteena oli 
saada yritykselle uudet sähköpiirustukset, osaluettelo ja johtosarjat liikuteltavia 
dieselgeneraattoreita varten. Opinnäytetyössä kerrotaan työn tekemisen vai-
heista ja mitä täytyi ottaa huomioon eri tilanteissa. Opinnäytetyössä käydään 
myös läpi AGCO Power Oy:n käyttämiä generaattoreita ja moottoreita, sekä 
päästörajoituksiin liittyvää teoriaa.  
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2 TEORIA 
 
 
2.1 Uudet päästörajoitukset ja Stage V 
 
Dieselgeneraattoreista voidaan rakentaa liikutettavia, jolloin ne rakennetaan 
helposti liikuteltavaan runkoon tai esimerkiksi perävaunun päälle. Tällöin niitä 
koskevat Non-Road Mobile Machinery:n päästörajoitukset, jotka eivät koske 
kiinteästi asennettuja dieselgeneraattoreita. Päästörajoitukset tiukkenevat ver-
rattuna kiinteisiin varavoimalajärjestelmiin. 
 
Vuonna 2016 Euroopan Parlamentti asetti tavoitteen seuraavalle askeleelle 
päästörajoitusten kanssa. Tavoitteet tulivat voimaan vuoden 2019 tammikuussa 
19 - 56 kW ja yli130 kW dieselmoottoreille. Vuoden 2020 tammikuussa 56-<130 
kW moottorit seuraavat perässä. Kuvassa yksi nähdään vuoden 2020 tilanne 
koko maailmassa. Päästörajoitukset riippuvat paljon maanosasta. (Dieselnet 
2016.) 
 
Eri maanosien päästörajoitukset aiheuttavat haasteita moottoreiden tuotan-
nossa, sillä sijoitusmaa täytyy olla tiedossa ennen valmistusta. Pohjois-Ameri-
kassa ja osassa Aasiaa ollaan päästy Stage IIIB:hen, mutta esimerkiksi Venä-
jällä ollaan yhä Stage IIIA:ssa (Kuva 1). (Dieselnet 2016.) 
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KUVA 1. Päästöluokitukset NRMM-luokan moottoreille. (Nonroad machinery 
emissions forecast 2019) 
 
 
Stage IV moottoreiden päästöt on jaettu vain kahteen teholuokkaan (Kuva 2), kun 
taas Stage V:ssä niitä on seitsemän kappaletta (Kuva 3). Stage IV päästörajoi-
tukset tulivat voimaan vuonna 2014. 
 

 
KUVA 2. Stage IV moottoreiden päästörajoitukset (Dieselnet 2016) 
 
 
Stage V päästörajat tuovat uuden (PN) rajan työkonemoottorien päästöille 19 
kW ja 560 kW välille (kuva 3). PN-raja on suunniteltu varmistamaan, että hiuk-
kasten säätöteknologiat, kuten DPF-hiukkassuodattimet wall-flow tekniikalla, tu-
levat käyttöön kaikille moottoreille. Wall-flow tekniikassa hiukkaset erotetaan 
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pakokaasusta ohjaamalla pakokaasu kulkemaan läpi hunajakennomaisista sei-
nistä, joissa partikkeleita saadaan poltettua pakokaasun lämmön avulla. Näin 
terveyden kannalta haitallista hiukkasmäärää saadaan supistettua (Axces. DPF 
– Diesel Particulate Filters. n.d.)  
 
Stage V-asetus kiristää myös PM-rajan samoille moottoreille. Merkittävä muutos 
Stage V:ssä on partikkeleiden massan lisäksi niiden kappalemäärän raja, josta 
PN-raja kertoo (DieselNet 2016) 
 

 
KUVA 3. Stage V moottoreiden päästörajoitukset, jossa uutena PN-partikkelei-
den määrä (Dieselnet 2016) 
 
 
2.2 Generaattorit 
 
AGCO Power Oy:ssä käytetään eniten Mecc Alten ja Stamfordin valmistamia 
generaattoreita. Näissä käytetään tahtigeneraattoreita, joista suurin osa on vie-
rasmagnetoituja tahtikoneita. Tahtikone on tärkein generaattorina käytettävistä 
pyörivistä sähkökoneista.  
 
Tahtikone muodostuu kolmivaiheisella käämillä varustetusta staattorista ja 
staattorin sisäpuolella pyörivästä roottorista. Tahtikoneen roottorissa on ulkoi-
sella tasasähköjännitteellä magnetoitu naparakenne. Kun roottorissa olevaan 
magnetoimiskäämiin johdetaan harjojen ja liukurenkaiden avulla tasavirta, kehit-
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tyy koneeseen magneettivuo. Dieselmoottorin pyörittäessä roottoria magneetti-
vuoviivat leikkaavat staattorin käämisauvoja, jolloin käämitykseen indusoituu si-
nimuotoisesti vaihteleva kolmivaiheinen jännite. (Hietalahti 2012, 65.) 
 
Indusoituvan jännitteen taajuus riippuu roottorin pyörimisnopeudesta ja koneen 
napaparien lukumäärästä. Roottorin pyörimisnopeuden ollessa vakio indusoitu-
neen jännitteen arvoa voidaan säätää muuttamalla koneen magneettivuon ar-
voa. Vaihtojännitteen suuruus siis riippuu magnetointivirran suuruudesta yksin-
kertaisesti kaavan yksi tavalla (Hietalahti 2012, 66.) 
 

𝐸𝑣 = 𝑘𝐼𝑚 (1) 
 
Jossa Ev on indusoituva jännite, k on konekohtainen vakio ja Im on magnetoi-
tuva virta. 
 
Magnetointi saadaan tehtyä kuvassa neljä esitetyllä tavalla. Kuvassa näkyvä 
AVR eli Automatic Voltage Regulator mittaa jännitettä päästaattorista ja säätää 
magnetointi jännitettä sen perusteella. Kuvassa neljä näkyvä exciter rotor & sta-
tor luo pääroottorille magnetointivirran tasasuuntaussillan kautta ja AVR säätää 
juurikin sen staattorin jännitettä säätääkseen päästaattorille muodostuvaa jänni-
tettä (Cummins.) 
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KUVA 4. Stamfordin kuva vierasmagnetoidusta generaattorista (Cummins) 
 
 
AVR voi ottaa virran suoraan päästaattorilta, mutta se luo ongelman esimerkiksi 
oikosulkutilanteessa, jolloin päästaattorin jännitteen laskiessa ei magnetointi on-
nistu pitämään jännitettä tarpeeksi ylhäällä, jotta suojaukset toimisivat. Tämän 
vuoksi virta otetaan erillisestä PMG:stä eli Permanent Magnet Generaattorista. 
Se muodostaa sähkön kestomagnetoidun roottorin ansiosta, joten sen jännite 
riippuu vain pyörimisnopeudesta. Tällöin mahdollinen sähköinen vika generaat-
torin lähdössä ei vaikuta magnetoinnin tehon tuotantoon (Cummins.) 
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KUVA 5. Mecc alte:n generattori Stage V prototyyppissä 
 
 
Kuvassa viisi nähdään generaattorin kiinnitys runkoon ja moottoriin. Se makaa 
tassujen päällä, joissa on tärinänvaimentimet kuten moottorinkin kiinnityksessä. 
Generaattorin kytkentäkotelo on oikeassa reunassa, josta lähtevät tehokaapelit 
kaapissa näkyvän läpiviennin kautta kytkimelle. 
 
 
2.3 Dieselmoottorit 
 
AGCO Power Oy:n päätuote on dieselmoottorit, joita se valmistaa Nokian Linna-
vuoren lisäksi Kiinassa, Brasiliassa ja Argentiinassa. Näiden tehtaiden yhteiska-
pasiteetti on yli 100 000 moottoria vuodessa. (Tervola, J. 2019.) 
 
AGCO Power Oy:n liikevaihto oli 311,8 miljoonaa euroa 2018 ja työllisti 745 hen-
kilöä. Liikevaihto nousi 1,8 prosenttia. Tilikauden tulos oli 20,1 miljoonaa euroa ja 
liikevoittoprosentti oli 6 (Yritystiedot, 2019.) 
 
AGCO Power Oy:llä on laaja työkoneisiin tarkoitettu moottorivalikoima, johon 
kuuluu neljä eri sylinterimäärää ja yhdeksän eri litrakokoa. Moottoreita on tarjolla 
kolme, neljä, kuusi ja seitsemän sylinterisinä ja litrakoot vaihtelevat 3,3 litrasta 
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9,8 litraan. Moottoreiden nimeäminen toimii loogisesti litrojen koon mukaan. Esi-
merkiksi kuvassa kuusi näkyvä seitsemän sylinterinen HD 98 on nimensä mu-
kaan iskutilavuudeltaan 9,8 litraa (AGCO Power Oy. Työkoneet. n.d.) 
 

 

 
KUVA 6. AGCO Power Oy: n HD 98 (AGCO Power Oy. Työkoneet. n.d) ja 84 
WIG (AGCO Power Oy. Varavoimamoottorit. n.d) 
 
 
Varavoimakäyttöön tarkoitettuja moottorimalleja AGCO Power tekee hieman vä-
hemmän. Niitä on kuutta mallia ja Kuvassa kuusi on suurin moottori. Siitä saa-
daan PRP sähkötehoa 250 kVA ja LTP tehoa 275 kVA.  
 
Prime-teho PRP (jatkuva vaihteleva teho) on ISO-standardin mukainen jatkuvan 
käytön teho. Soveltuu vaihtelevan kuorman syöttämiseen ilman käyttötuntirajoi-
tusta normaalin sähköverkon sijasta. Moottori on ylikuormitettavissa 10 prosenttia 
yhden tunnin ajan 12 tunnin jakson sisällä. Standby-teho LTP (maksimi varavoi-
mateho) on polttonesteen syötön maksimirajaa vastaava teho (ISO Fuel Stop Po-
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wer). Soveltuu varavoimakäyttöön vaihtelevalla kuormalla alueella, jossa on luo-
tettava sähköverkko, mutta generaattori ei ole ylikuormitettavissa (AGCO Power 
Oy. Yleisesite. n.d.) 
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3 UUDET KOMPONENTIT 
 
 
3.1 Jälkikäsittelylaitteisto 
 
Uusi jälkikäsittelylaitteisto on uuden päästörajoituksen Stage V:en suurin nä-
kyvä muutos. Uuden laitteiston layout (Kuva 7) sisältää CSF:än eli catalyzed 
soot filter:in, eli hiukkassuodattimen, jolla saadaan vähennettyä PM- ja PN-hiuk-
kasten määrää pakokaasuissa. Jälkikäsittelylaitteiston koko tulee kasvamaan 
noin 40 prosenttia verrattuna Stage IV päästörajoitusten vaatiman laitteiston ko-
koon (AGCO Power Oy 2018.) 
 
Uuden jälkikäsittelylaitteiston toimintaperiaatteen suurin ero on hiukkassuoda-
tuksen lisäys jo ennen ureakäsittelyä, jolloin saadaan poltettavia partikkeleita 
paljon vähemmän. Hiukkassuodattimessa PM- ja PN-hiukkaset poltetaan ja jäl-
kikäsittelylaitteiston tilavuus mahdollistaa niiden pitempiaikaisen varastoinnin 
(AGCO Power Oy. 2017.) 
 

 
KUVA 7. Stage IV ja Stage V jälkikäsittelylaitteiston periaatekuva (AGCO Power 
Oy. 2017) 
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Kuvassa kahdeksan ovat prototyypit varavoimajärjestelmiin kaavailluista jälkikä-
sittelylaitteistojen malleista. Vasemmalla puolella avoimeen malliin suunniteltu 
ja oikealla suljettuun malliin suunniteltu malli. Avoin malli tarkoittaa usein esi-
merkiksi kellariin tai muuhun jo suojattuun tilaan tarkoitettua varavoimajärjestel-
mää. Silloin moottori ja generaattori ovat rungon päällä ilman erillistä suoja-
kuorta, kuten kuvassa viisi. Moottorin päälle jää silloin reilusti tilaa ja jälkikäsitte-
lylaitteisto voidaan toteuttaa viemällä mahdollisimman vähän tilaa sivuista. 
 
Suljettu malli on nimensä mukaan sään kestävän rungon sisällä, joten korkeus 
muodostuu ongelmaksi. Kuvassa kahdeksan oikealla näkyvä jälkikäsittelylait-
teisto on mahdollista sijoittaa aikaisempiin runkoihin vanhan äänenvaimentimen 
tai jälkikäsittelylaitteiston tilalle moottorin taakse (AGCO Power Oy. 2017.). Tätä 
pystymallista laitteistoa voidaan uusien Stage V moottorien kanssa käyttää 
myös esimerkiksi traktoreissa. Jälkikäsittely vaatii myös urea säiliön ja siihen liit-
tyvän laitteiston. Säiliö tulee olemaan rungossa erillisenä säiliönä. 
 

 
KUVA 8. Uusi jälkikäsittelylaitteisto. Vasemmalla on avoimen mallin ja oikealla 
suljetun mallin ehdotukset (AGCO Power Oy. 2017) 
 
 
Toimiakseen oikein ja kemiallisten reaktioiden onnistumiseen vaaditaan tietty 
minimilämpötila, joka toteutetaan lämpöeristämällä moottorin pakolinja. Eristä-
minen estää myös ylimääräisen lämmön siirtymisen moottoritilaan ja pakolinjan 
läheisiin komponentteihin, sekä saadaan pidettyä pakolinjan pintalämpötilat 
vaadituissa rajoissa. 
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3.2 Moottorinohjausyksikkö 
 
Elektronisen moottorinohjauksen perustoimintoja ovat moottorin kuormituksen, 
polttoainemäärän sekä pyörimisnopeuden jatkuva mittaus ja säätö. Lisäksi sille 
kuuluu esimerkiksi SCR-järjestelmän ohjaus, moottorin suojausautomatiikka ja 
kylmäkäynnistysautomatiikka. Moottorin ohjausyksikkö eli ECU vastaanottaa jat-
kuvaa signaalia antureilta, jotka mittaavat moottorin toimintoja, kuten pyörimisno-
peutta, öljynpainetta, ahtopainetta sekä jäähdytysnesteen ja polttoaineen lämpö-
tilaa.  Elektroninen ohjausyksikkö mahdollistaa monipuolisen diagnostiikan vika-
koodien avulla. Kuvassa yhdeksän on AGCO Power Oy:n moottoreiden uusin 
ECU. Uudessa moottorin ohjausyksikössä on myös uusi ohjelma, joka sopii uu-
delle jälkikäsittelylaitteelle ja päästöille (AGCO Power Oy. 2017.) 
 

 
KUVA 9. Moottorin ohjausyksikkö eli ECU (AGCO Power Oy 2017) 
 
 
Moottorin ohjausyksikkö asennetaan moottorin vasemmalle puolelle. Moottorin 
johtosarja asennetaan useimmiten jo tehtaalla. Kuvassa kymmenen esimerkki 
johtosarjasta, jossa on punaisella merkattu CW connector eli cross-wiring con-
nector sekä ajoneuvo liitin (vehicle connector), jolla suurin osa moottorin ohjaus-
yksikön ja dieselgeneraattorin älyn keskustelusta käydään. Kuvaan on myös mer-
kattu moottorin ohjausyksikössä olevat johtojen kiinnityspaikat. Esimerkiksi ajo-
neuvo liittimen johto saadaan kiinnitettyä tukevasti tulopaikasta riippumatta. 
(AGCO Power Oy 2018.) 
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KUVA 10. Moottorin uusi johtosarja (AGCO Power Oy 2018) 
 
 
3.3 Anturit 
 
Jälkikäsittelylaitteistoon asennetaan uusia antureita, joilla varmistetaan hiukkas-
suodattimen oikea ja tehokas toiminta. Jälkikäsittelyn anturit ovat: 
 

• 2 NOx-anturia (NOx1, NOx2) 
• Lämpöanturit (T1, T2, T3, T4) 
• 1 Δp paine-ero anturi (Δp) 
• 1 paineanturi (p) 

 
Joista uusia ovat paineanturi, paine-eroanturi sekä yksi uusi lämpöanturi. Uudet 
anturit ovat merkattu kuvassa 11 punaisella neliöllä.  (AGCO Power Oy. 2017.) 
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KUVA 11. jälkikäsittelylaitteiston anturikokoonpano. Uudet anturit merkattu pu-
naisella (AGCO Power Oy. 2017) 
 
 
3.3.1 NOx-anturit 
 
AGCO Power Stage V moottoreihin, joissa on SCR on asennettava kaksi NOx-
anturia. NOx-antureita on käytössä joko 12 V tai 24 V järjestelmille ja ne sijoitetaan 
kuvan 11 mukaan DOC:in imupuolelle ja SCR:n pakopuolelle. Nämä mittaavat 
typen oksidien vähenemistä jälkikäsittelyn aikana. Kuvassa 12 NOx-anturi ja va-
semmassa päässä johtosarjaan liitettävä pää. Liitin kiinnitetään runkoon ja sen 
täytyy olla samojen tärinärajojen sisällä kuin ECU. (AGCO Power Oy 2018.) 
 

 
KUVA 12. NOx-anturi ja kiinnityspiste. (AGCO Power Oy 2018) 
 
 
3.3.2 Lämpöanturit 
 
Jälkikäsittelylaitteistoon on asennettava neljä pakokaasun lämpötila-anturia, 
jotka sijoitetaan DOC:in imu- ja pakopuolelle sekä SCR:n imu- ja pakopuolelle. 
Lämpötila-anturit mittaavat lämpötilaa pitkin jälkikäsittelyprosessia ja tällä varmis-
tetaan, että se on tarpeeksi korkea haitallisten aineiden palamiseen yms. Ku-
vassa 13 on lämpötila-anturi, jossa on numeroituna kiinnityspisteet. Kiinnityspis-
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teiden kohdalla tärinöiden täytyy olla samaa kuin lämpötila-anturin päässä ja joh-
toon täytyy muistaa jättää väljää, kun otetaan huomioon jälkikäsittelylaitteiston 
mahdollinen liikkuminen. (AGCO Power Oy 2018.) 

 
KUVA 13. Lämpötila-anturi ja sen kiinnityspisteet numeroituna (AGCO Power Oy 
2018) 
 
 
3.3.3 Paine ja paine-eroanturi 
 
Jälkikäsittelylaitteisto sisältää kaksi eri paineanturia. Toinen tutkii paine-eroa 
DPF:n yli ja toinen on absoluuttianturi DOC:in imupuolella. Paine-eron tutkimi-
sella DPF:n yli varmistetaan, ettei se ole päässyt tukkoon ja päästöjen käsittely 
toimii oikein. Kuvassa 11 nähdään antureiden sijainnit (AGCO Power Oy 2018.) 
 
 
3.3.4 Ureajärjestelmän tankki- ja laatuanturi 
 
Ureajärjestelmä sisältää DEF Quality Sensor-anturin eli anturin, joka tarkkailee 
ureaa mahdollisilta epäpuhtauksilta, että jälkikäsittelylaitteisto varmasti toimii 
vaatimusten mukaisesti eikä aineen laatu estä jälkikäsittelyn onnistumista.  Laa-
tuanturin viestit kulkeutuvat CAN-väylää pitkin, jotta moottorinohjainyksikkö voi 
reagoida niihin nopeasti (AGCO Power Oy 2018.) 
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KUVA 14. DEF Tank Sensor (AGCO Power Oy 2018) 
 
 
Kuvassa 14 on DEF Tank Sensor-anturi, jossa on monta ominaisuutta samassa. 
Tankki anturi sisältää pinnankorkeuden mittauksen ja siihen on integroitu myös 
tankinlämmitin/jäähdytin sekä urean nosto. Kuvassa 14 näkyy anturin ympärille 
kierretty ruostumattomasta teräksestä tehty putki, joka toimii lämmittimenä. Se 
on liitetty suoraan moottorin jäähdytysjärjestelmään. Tankin lämmitystä ohjaa 
moottorinohjainyksikkö tankin lämmitykseen tarkoitetun venttiilin kautta.  
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4 KUVIEN MUOKKAUS S-SARJA 
 
 
4.1 Lähtömateriaalit 
 
Kuvien muokkaukseen oli jo hyvät lähtömateriaalit AGCO Power Oy:n puolesta. 
Vanhojen AG-sarjan rungon ja järjestelmän pohjalta oli tarkoitus muokata ku-
vista yhteensopivat uusien emissiostandardien täyttävän moottorin kanssa. Läh-
tömateriaalia olivat AG-sarjan alkuperäiset kuvat, edelläkin mainittua materiaa-
lia Stage V-moottorista ja toisen työntekijän suunnittelemat kuvat uuden mootto-
rinohjausyksikön kanssa. Tämän opinnäytetyö keskittyy S-sarjan kuvien muok-
kauksiin, sillä se sisältää eniten lisävarusteita yms. 
 
 
4.1.1 AG-sarja 
 
AG-sarjan dieselgeneraattorit on tarkoitettu vara- ja päävoimakäyttöön mm. 
maatalouteen, teollisuuteen, sairaaloihin, tietokonesaleihin, palo- ja pelastuslai-
toksille, vesi-, voima- ja sähkölaitoksille. AG-sarjaan kuuluu kuusi generaattoria 
60-250 kVA tehoalueella. Vasemmalla on avoin malli, joka on hyvä kellareihin 
tai kone- ja laitesuojiin (Kuva 15.) Oikealla on sääsuojattu ja äänieristetty malli 
(Kuva 15.) Suojatussa mallissa on käyttövalmis pakoputki ja sitä on helppo liiku-
tella. Avoin malli asennetaan kiinteästi ja pakoputki rakennetaan usein paikan 
päällä kohteeseen sopivaksi. AG-sarjan generaattoreissa kaikissa on AGCO 
Power Oy:n moottori. (AGCO Power Oy. Yleisesite. n.d.) 
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KUVA 15. AG-sarjan avoin ja sääsuojattu malli (AGCO Power Oy. AG-Sarja. 
n.d) 
 
 
AG-sarjasta kuten muistakin generaattoreista on pyritty tekemään mahdollisim-
man käyttäjä ystävällisiä. Ohjausyksiköitä on saatavilla kolmea eri vaihtoehtoa 
riippuen mitä asiakas haluaa. Käyttötapoja on käsikäynnistys, automaatti-
nen/käsikäyttöinen toiminta verkon ohjauksella tai automaattinen toiminta tah-
distuksella/huipunleikkauksella (AGCO Power Oy. Yleisesite. n.d.) 
 
AG-sarjan generaattorin voi tilata manuaalisella käytöllä, jolloin käynnistys ja 
sulkeminen ovat täysin käsikäyttöisiä. Automaattisella käytöllä, jolloin generaat-
tori käynnistyy automaattisesti verkon hävitessä, mutta ei tahdistu verkon 
kanssa vaan se täytyy katkaista ennen verkon kytkemistä takaisin sähköjen pa-
lauduttua. S-sarjan mallissa käytetään aina ComAP:n InteliGen mallista ohjaus-
yksikköä, jolla voidaan generaattori tahdistaa toimimaan tarkasti samassa vai-
heessa ja samalla taajuudella verkon kanssa ennen kuin varavoima kytketään 
verkkoon. Verkkohäiriön ilmaantuessa tahdistetussa laitoksessa tapahtuu vain 
yksi katko, mutta se voidaan koeajaa ilman katkoja. Tahdistus pidentää koneen 
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elinkaarta ja sen avulla voidaan leikata hetkellisiä kuormahuippuja verkon rin-
nalla ja näin säästää liittymän koossa. (AGCO Power Oy. Yleisesite. n.d.) 
 
Kuvassa 16 on periaatekuva tahdistetun generaattorin kytkennästä. Sähköjen 
hävitessä verkkokatkaisija avataan ja generaattori käynnistyy. Generaattorikat-
kaisija suljetaan, kun on saavutettu tarvittava nopeus. Jännitetunnustelu tarkkai-
lee verkon sähköjen palautumista ja kun ne palautuvat tunnustelun avulla saa-
daan generaattori tahdistettua ja verkkokatkaisija voidaan sulkea generaattori-
katkaisijan ollessa yhä kiinni.  
 

 
KUVA 16. Tahdistuvan generaattorin periaatekuva (AGCO Power Oy. Yleis-
esite. n.d.) 
 
 
4.1.2 Sähköpiirustukset 
 
Sähköpiirustusten muokkaus tapahtui AG-sarjan S-mallin kuvien ’’päälle’’, sillä 

kuvissa pysyi myös paljon vanhaa ja näin ollen uudet kuvat oli helpoin liittää nii-
hin. Aiemmin käsitellyt uudet komponentit tuovat paljon muutoksia kuviin. Suu-
rimpina muutoksina moottorinohjausyksikköön liittyvät kuvat ja johtosarja.  
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Suunnitteluinsinööri AGCO Power Oy:llä oli suunnitellut erääseen projektiin jo pii-
rustukset uuden moottorinohjausyksikön kanssa, jotka koottiin vanhojen AG-sar-
jan piirustusten kanssa. Myös osalista rakennettiin AG-sarjan osalistan pohjalta. 
 
 
4.2 Muutokset 
 
Sähkökuvien muokkaus alkoi tutustumalla Autocad- ja sen sisäiseen Picasso-
ohjelmaan, joilla kuvia muokattiin. Muutokset aloitettiin poistamalla vanhoista ku-
vista kaikki, jotka muuttuvat tai poistuvat kokonaan, sillä uusi moottorinohjainyk-
sikkö sisälsi itse enemmän toimintoja ja osia.  
 
Ensimmäisenä poistui nopeudensäädin, joka nimensä mukaan sääti moottorin 
nopeutta ohjaamalla aktuaattoria, anturin mittaaman nopeuden perusteella. 
Tämä toiminto olisi uudessa moottorinohjainyksikössä sisäänrakennettuna. Ku-
vassa 17 yleisemmin käytetyn GAC:n nopeudensäädin. 
 

KUVA 17. GAC nopeudensäädin 
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Vehicle connector vaihtui uuden moottorinohjainyksikön yms. vuoksi ja uusi si-
sälsi paljon enemmän johtimia etenkin uuden jälkikäsittelylaitteiston myötä. Ge-
neraattorin ohjauksena pysyy InteliGen 200, joten sen kanssa ei tullut paljoa 
muutoksia. Viitteet muuttuivat ja starttireleen tilalle vaihtui ECU power relay, joka 
ohjaa moottorinohjainyksikön pääjännitettä. 
 
Kuvassa 18 näkyy startin ohjauksen muutos. Vasemmassa kuvassa vanha oh-
jaus, jossa on kaksi pienemmällä virran kestolla varustettua K16 relettä. Oike-
assa kuvassa on uusi ohjaus, jossa vanhat releet korvataan yhdellä suuremmalla 
virran kestolla varustetulla K1 releellä. K1 saa ohjaustietonsa suoraan mootto-
rinohjainyksiköltä. 
 

 
KUVA 18. Startin käynnistyksen muutos 
 
 
4.3 Viitteiden teko 
 
Kuvien muokkauksessa viitteiden teko vei paljon aikaa, sillä kuvien yhdistämi-
sessä viiteketjut katkesivat ja osien määrässä tuli paljon muutoksia. Sulakkeiden 
ja releiden lukumäärät muuttuivat, ja riviliitinten määrä kasvoi. Viitteiden teossa 
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täytyi miettiä, mistä voidaan ottaa virta tietyille uusille komponenteille ja luoda 
uusia piirejä.  
 
Viitteet tarkoittavat sähkökuvissa johtimien päissä näkyviä osoitteita. Kuvassa 19 
on esimerkki viitteistä. Kuvassa ylempänä on F33:n toisesta liittimestä lähtevä 
johdin, jonka osoite kertoo sen menevän F27:n toiseen liittimeen, joka on sivulla 
16 koordinaatissa A01. Alempana olevassa kuvassa on johtimen toinen pää, jo-
ten osoitteessa on vastaavasti F33:n osoite ja liitinnumero. Kuvassa 19 on myös 
esimerkki relekoskettimien viitekuvasta. Koskettimet 87 ja 30 löytyvät sivulta 15. 
 

 

 
KUVA 19. Viite esimerkki 
 
 
Jokainen viite täytyi tarkastaa, vaikka Picasson viitteiden päivitys hävitti kaikki 
viitetiedot, jotka eivät muutosten jälkeen olleet linkattu minkään komponentin 
kanssa. Viitteiden tarkastaminen alkoi 12 voltin linjan läpi käymisellä.  Esimerkiksi 
vehicle connector vaihtui uuteen, joten sen jännitesyöttö täytyi varmistaa sekä 
kuvassa 20 näkyvä SAE J1939 diagnostiikka liitin vaati uuden jännitesyötön su-
lakemuutosten vuoksi. Sen syöttö otettiin kuuden ampeerin F24 sulakkeen takaa.   
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KUVA 20. Vehicle connector  
 
 
Syöttölinjan jälkeen käytiin läpi miinuskisko, jossa vedettiin uudet viitteet lähes 
kaikilla lehdillä, sivu- ja riviliitinmuutosten vuoksi. Miinuskisko oli yksinkertainen 
suorittaa vaikkakin riviliitinten määrä lisääntyi, joka täytyi ottaa huomioon osalis-
tan ja layoutin teossa. Tämän jälkeen alettiin käymään läpi kaikkien komponent-
tien mahdollisia erillisiä viitteitä, kuten esimerkiksi laturin ja CAN-väylän viitteitä. 
 
CAN-väylä on ajoneuvoväylä, joka suunniteltiin hajautettujen ohjausjärjestelmien 
reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon, kuten vaihteiston ja moottorinohjausyksikön välille. 
CAN-väylä sopii periaatteessa mihin tahansa koneeseen, jossa on lyhyet tiedon-
siirtoetäisyydet ja vaatimuksena nopea kommunikointi. Tämän vuoksi se sopii 
myös hyvin dieselgeneraattorin diagnostiikkaliittimen ja Inteligenin välille, jotta 
mahdolliset vikatilanteet saadaan nopeasti älylle (Alanen, J. 2000.) 
 
Kuvassa 20 nähdään SAE J1939 liittimestä ja vehicle connectorista lähtevä CAN-
väylä, jossa on viitteet InteliGen 200 liittimiin. X2-105 riviliittimessä on CAN-väy-
län shield eli johdinparia ympäröivä häiriösuoja. 
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4.4 Sähkökaapin suunnittelu 
 
Sähkökaapin layout tarkoittaa sähkökaappiin tulevien komponenttien järjestelyä 
ja niiden sijoittelun suunnitelmaa, jonka perusteella sähkökaappivalmistaja ra-
kentaa sähkökaapin, joka toimitetaan AGCO Power Oy:lle. Kuvassa 21 on Stage 
V AG S-sarjan layout. Sähkökaapin mitat ovat 1000x800x200 mm. Vaikka Stage 
V tuo lisää riviliittimiä ja kaappi saattaa jäädä hieman ahtaaksi, ei voida kaapin 
kokoa kasvattaa. Sähkökaappi on näillä mitoilla isoin mitä suljettuun AG-sarjan 
malliin mahtuu. 
 

 
KUVA 21. Stage V layout 
 
 
Layout sisältää komponentit, joita sähkökaappiin tulee. Siinä näkyy kaappiin 
suunnitellut läpiviennit ja johtokourut. Kuvassa 21 näkyy myös sähkökaapin kan-
nen komponentit, eli kytkimet, näyttö ja hätäseis. Sähkökaapin sisältä oikeassa 
reunassa optiona saatava sähkökaapin lämmitin sekä sen termostaatti. Vasem-
massa reunassa on generaattorikytkin, joka mallista riippuen on kaapin sivu- tai 
takaseinässä kiinni.  
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KUVA 22. Vasemmalla on vanha ja oikealla uusi layout sähkökaapin sisällä. 
 
 
Ensimmäiset erot tapahtuvat moottorinsuojakytkimien nimityksissä. Niiden ala-
puolella ovat johdonsuojakatkaisijat, joita on tullut lisää. Sulakkeiden tarkkaa lu-
kumäärää ei ole mallinnettu layouttiin. Vanhassa layoutissa on sulakkeiden ala-
puolella optioita ja nopeudensäädin, joka uudessa layoutista puuttuu.  
 
Seuraava muutos on pienten releiden lisäys, jotka ovat uudessa kuvassa sinisellä 
piirretty. Vanhassa kuvassa on jo K2, mutta samanlaisia releitä tulee kolme lisää. 
Nämä releet ohjaavat esim. ECU:a ja jälkikäsittelylaitteiston lämmitystä. Riviliitin-
ten määrä näyttää molemmissa layouteissa liian suurelta, mutta ne mahtuvat hy-
vin oikeaan sähkökaappiin. Riviliittimiä tulee uuteen sähkökaappiin vielä enem-
män ja uusi X6 riviliitin osakin on lisätty, jotka liittyvät mahdolliseen kahden ge-
neraattorin rinnalla-ajoon. 
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4.5 Osaluettelo 
 
Osaluettelo sisältää kaikki komponentit, joita generaattorin sähkökaappiin asen-
netaan. Sulakkeet, riviliittimet, releet, optiot yms. Osaluettelo kertoo osan osanu-
meron, tunnuksen, tyypin ja tilattavan määrän. Kuvassa 23 kuvankaappaus AG-
sarjan S-mallin osaluettelon alusta. 
 

 
KUVA 23. Osaluettelon alku 
 
 
 Osaluettelon kanssa ei tapahtunut paljon muutoksia. Osat oli käytävä yksi ker-
rallaan läpi ja laskettava komponenttien määrä. Alkuperäisessä AG-sarjan osa-
luettelossa komponentit oli lajiteltu tarkasti eri generaattorikokojen alle, mutta uu-
dessa Stage V osaluettelossa 250 kVA generaattorin alla olleet johdonsuojakat-
kaisijat, releet, diodi, testi kytkin, diagnostiikkaliitin ja riviliittimet siirrettiin aina ti-
lattaviin osiin, jotka sijaitsevat osaluettelon alussa. Stage V S-kokoonpano sisälsi 
aina nämä komponentit, jotka olivat aiemmin vain suurimmassa mallissa.  
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5 JOHTOSARJA 
 
 
5.1 Lähtömateriaalit 
 
Lähtömateriaalina toimi aiemmin mainitussa AGCO Power Oy:n Stage V projek-
tissa tehty johtosarja, joka sisälsi jo jälkikäsittelylaitteiston haaran ja lähes kaikki 
uudet johtosarjaan lisättävät komponentit. Lähtömateriaalina toimi myös AG-sar-
jan kuvat, joista sai mallia haarojen pituuksien kanssa, vaikka komponentit olivat-
kin erilaiset.   
 
 
5.2 Johtosarjan muokkaus 
 
Johtosarjassa halutaan ottaa huomioon se, että samalla johtosarja kävisi kaikkiin 
malleihin. Johtosarjan täytyisi sisältää kaikki optiot ja se täytyy tehdä suurimman 
moottorimallin mukaan, jotta haaroihin tulee tarpeeksi mittaa. Johtosarjat tehtiin 
erikseen suljetulle ja avoimelle mallille, johtuen jälkikäsittelylaitteiston erilaisuu-
desta (kuva 8).  
 
Kuvassa 24 on avoimen mallin johtosarjan etusivu, jonka vasemmassa reunassa 
on kaikki sähkökaappiin menevät johtimet, joissa on viitteet, sekä johdinkoot. Ala-
reunassa on selitteet kuvissa näkyviin komponentteihin. Lähes jokaisessa johti-
messa on suojaputki, jossa ilmoitetaan sen koko ja pituus. Haaroissa näkyy suu-
aukkojen koot. Esimerkiksi T-haara 26-17-26 tarkoittaa että sen suoraan jatkuvat 
päät ovat 26 mm halkaisijaltaan ja haara 17 mm. Kuva sisältää myös johtimien 
päähän tulevat liittimet. Esimerkiksi lämpöanturiin ei kuitenkaan tule erillisiä liitti-
miä. 
 
 Avoimen mallin kuvassa, jossa jälkikäsittelylaitteiston komponentit tulevat moot-
torin päälle. Johtosarjasta haaroittuu generaattorin ja moottorin välillä olevan riti-
län päällä oikealle puolelle menevä haara, jossa on akulle, startille, laturille ja 
lämpöanturille menevät johdot. B-haarasta lähtevät johdot jälkikäsittelylaitteiston 
tankille ja putkistolle, joiden mittojen valinta jäi karkeaksi, sillä niiden lopullista 
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sijoituspaikkaa ei oltu valittu. A-haarasta lähtevät johdot itse jälkikäsittelylaitteis-
tolle moottorin päälle. Haaroitin palat pysyvät yhä saman kokoisina johtuen joh-
tojen suuresta määrästä. C-haara jatkaa moottorin vasenta kylkeä sisältäen esi-
merkiksi moottorinohjainyksikölle menevän vehicle connectorin ja crosswiring 
connectorin.  
 
Haarojen mitoitus onnistui vanhan johtosarjan pohjalta, sekä kuvassa viisi näky-
vän prototyypin pohjalta. Mitoitus tapahtui rullamitan kanssa ja mittoihin lisättiin 
hieman pituutta, sillä tiedettiin niiden tarkentuvan vasta ensimmäisen tilatun joh-
tosarjan testauksen aikana. Etenkin avoimen mallin jälkikäsittelylaitteistolle oli 
haastavaa mitoittaa haaroja, sillä anturit ovat eri puolilla laitteistoa, joten niihin jäi 
paljon varaa.  
 

KUVA 24. Avoimen mallin johtosarjan layout 
 
 
Kuvassa 25 on suljetun mallin johtosarja, jossa haaroitus on muuttunut. Sulje-
tussa mallissa ei tule lämpötila-anturia, joka ohjaisi lämmönkiertoa. Suljetussa 
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mallissa A-haara on vaihtanut paikkaa oikealle kyljelle, josta se jatkaa laturista 
eteenpäin. Haara mitoitettiin kulkemaan jäähdyttimen alta kontin etuosaan, jossa 
sijaitsee kuvan kahdeksan mukainen jälkikäsittelylaitteisto. Tälle laitteistolle oli 
helpompi mitoittaa haarat, sillä antureiden liittimet ovat samalla puolella ja lait-
teisto itse tulisi vanhan pakoputken paikalle. 
 

KUVA 25. Suljetun mallin johtosarjan layout 
 
 
Johtosarjat sisälsivät neljä sivua, joissa jokainen haara ja viite käytiin läpi. Opin-
näytetyön kannalta olisi ollut mielenkiintoista saada tilattua johtosarja testatta-
vaksi Stage V dieselgeneraattorin kanssa, jotta johtosarjan mitat olisi voitu var-
mistaa ja tarvittaessa muokata oikeaan mittaan.   
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6 POHDINTA 
 
 
Työssä käytiin läpi Stage V-päästörajoitukset täyttävän moottorin päästöjä, ge-
neraattoreita, uudet komponentit ja sähkösuunnittelun eri vaiheet. Tänä vuonna 
tuli voimaan osa Stage V-päästörajoituksista ja ensi vuoden alussa loput, joten 
sähkökuvien päivitys oli tehtävä nyt. Työ toteutettiin perehtymällä uusiin mootto-
reihin, sen komponentteihin ja uuteen jälkikäsittelylaitteistoon, joiden perusteella 
vanhoja kuvia muokattiin ja luotiin osaluettelo sekä johtosarjat.  
 
Tämän työn tarkoituksena oli tutkia uudet päästörajoitukset täyttävää moottoria 
ja siitä rakennettua dieselgeneraattoria, sekä tehdä AGCO Power Oy:n käyttöön 
tarvittavat sähköön liittyvät dokumentit uusien liikuteltavien dieselgeneraattorien 
tekemiseen. Aluksi käytiin läpi jo olemassa olevat materiaalit, joiden perusteella 
oli hyvä lähteä rakentamaan uusien moottoreiden dokumentteja. Piirikaaviot teh-
tiin seuraavaksi, jotta tulevien komponenttien ja layoutissa näkyvät komponentit 
varmistuivat. Tämän jälkeen tehtiin layout ja osaluettelo. Viimeiseksi tutkittiin joh-
tosarjan mahdollisia kulkureittejä ja mitoitettiin sen haarat ja suunniteltiin reitit.  
 
Työ oli onnistunut, mutta olisi ollut toivottavaa vielä saada rakennettua proto-
tyyppi kuvien perusteella, sillä varsinkin johtosarjan mitat varmistuisivat vasta kun 
ne asennettaisiin oikeaan kohteeseen. Tulevaisuudessa dokumentteja saadaan 
varmasti parannettua, kun tuotetta aletaan tilaamaan opinnäytetyön tuloksena 
syntyneiden kuvien ja dokumenttien pohjalta. 
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