
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
Teknillinen tiedekunta 
LUT Metalli 
BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari  

Lappeenrannassa 13.04.2011 
 
Emil Kurvinen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIAN TALTEENOTTAMINEN RASKAISSA TYÖKONEISSA 

ENERGY RECOVERY IN HEAVY MACHINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SISÄLLYS 

1	    JOHDANTO ................................................................................................................... 1	  

2	    TALTEENOTTOTAVAT .............................................................................................. 2	  

2.1	    Akut ......................................................................................................................... 2	  
2.1.1	    Lyijyakku .......................................................................................................... 6	  
2.1.2	    Nikkeli-kadmium- (NiCd) ja nikkeli-rauta (NiFe) –akku ................................. 7	  
2.1.3	    Nikkeli-metallihybridiakku (NiMH) ................................................................. 8	  
2.1.4	    Litiumioni- (Li-Ion) ja litium-polymeeriakku (Li-P) ........................................ 9	  
2.1.5	    Natrium-rikki (NaS) –akku ............................................................................. 10	  

2.2	    Superkondensaattori ............................................................................................... 10	  
2.3	    Vauhtipyörä ........................................................................................................... 11	  
2.4	    Paineakku ............................................................................................................... 12	  

3	    TYÖKONEIDEN TYÖSYKLIT .................................................................................. 13	  

3.1	    Dumperin työsykli ................................................................................................. 15	  
3.2	    Harvesterin työsykli ............................................................................................... 17	  
3.3	    Kaivinkoneen työsykli ........................................................................................... 21	  
3.4	    Linja-auton työsykli ............................................................................................... 23	  
3.5	    Satamanosturin työsykli ......................................................................................... 25	  
3.6	    Terminaalitraktorin työsykli .................................................................................. 27	  

4 	   TALTEENOTTOTAPOJA TYÖKONEISIIN ............................................................. 30	  

5	    YHTEENVETO ............................................................................................................ 35	  

LÄHTEET ........................................................................................................................... 36	  

LIITTEET: 

LIITE I  DUMPERIN TEOREETTINEN TEHON TARVE 

LIITE II  HARVESTERIN TEOREETTINEN TEHON TARVE 

LIITE III  KAIVINKONEEN TEOREETTINEN TEHON TARVE 

LIITE IV  LINJA-AUTON TEOREETTINEN TEHON TARVE 

LIITE V  SATAMANOSTURIN TEOREETTINEN TEHON TARVE 

LIITE VI  TERMINAALITRAKTORIN TEOREETTINEN TEHON TARVE 



  

 

KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 

Lyhenteet: 

a kiihtyvyys 

Ekin kineettinen energia 

Epot potentiaalienergia 

F voima 

g gravitaatiokiihtyvyys 

h korkeus 

m massa 

P teho 

s matka 

s0 lähtöpaikka 

t aika 

v nopeus 

v0 lähtönopeus 

W työ 

 

Yksiköt: 

F faradi 

Q sähkövaraus 

V voltti 

W/kg ominaisteho 

Wh/kg  energiatiheys kilogramman painoa kohden 

Wh/l  energiatiheys litran tilavuutta kohden 



  

 

Kemialliset kaavat: 

Cd kadmium 

EC-DMC dimetyyli- ja etyylikarbonaattiliuos 

Fe rauta 

H2SO4 rikkihappo 

KOH kaliumhydroksidi 

Li-Ion litium-ion 

Li-P litium-polymeeri 

LiCoO2 litiumkobolttioksidi 

LiC6 litiumhiiligrafiitti 

MH metallihydridi 

Na natrium 

NiCd nikkeli-kadmium 

NiFe nikkeli-rauta 

NiOOH nikkelioksohydroksidi 

NiMH nikkeli-metallihydridi 

Pb lyijy 

PbO2 lyijyoksidi 

S rikki



  

 

1 

1  JOHDANTO 
 

 

Energian hintojen noustessa tulee kiinnittää enemmän huomiota, mihin energia lopulta 

päätyy. Useissa tapauksessa murto-osa laitteen käyttämästä energiasta käytetään hyödyksi.  

Raskaissa työkoneissa on monia työvaiheita, joista on mahdollista saada energiaa talteen. 

Tätä talteenotettua energiaa pystytään hyödyntämään työkoneen toiminnoissa. Tällä 

kandidaatintyöllä pyritään selvittämään käytössä olevia energian talteenottotapoja, jotka 

soveltuvat raskaisiin työkoneisiin sekä laskemaan eri työkoneiden syklejä. Näitä saatuja 

tietoja yhdistelemällä pyritään selvittämään, mikä talteenottotapa soveltuu parhaiten 

kuhunkin työkoneeseen. Kuvassa 1 on erään työkoneen työsykli.  Työsyklillä tarkoitetaan 

tietyn pituista tarkastelujaksoa, jossa tarkastellaan työkoneen tehonkäyttöä eri työvaiheissa. 

Samaan aiheeseen liittyy myös Petri Mäkelän tekemä kandidaatintyö. Mäkelän työssä 

tarkastellaan tarkemmin talteenottotapoja. Nämä kaksi työtä yhdistämällä voidaan tehdä 

sovellus, joka osaa ehdottaa työkonesyklille soveltuvimman talteenottomenetelmän, ja jota 

voidaan käyttää työkoneen talteenottomenetelmän suunnittelun apuna.  

 

 
Kuva 1. Erään työkoneen työsykli. 

 

Työn tavoitteena on saada karkea käsitys siitä, mitkä menetelmät soveltuvat tietyn 

tyyppisiin työkoneisiin. Nykyään valmistetaan työkoneita, joihin on kehitetty jokin 

talteenottotapa, vaikkakaan näissä työkoneissa oleva talteenottotapa ei välttämättä ole 

paras mahdollinen. Tällä ja Mäkelän työllä saadaan perusteet talteenottotavan 

valitsemiseen työkoneen työsyklin perusteella. 
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2  TALTEENOTTOTAVAT 
 

 

Energian talteenotto tarkoittaa sitä, että taltioidaan sellainen energia, joka menisi muuten 

häviöihin, akkuihin, vauhtipyörään, superkondensaattoreihin tai paineakkuihin. Energiaa 

on mahdollista saada talteen esimerkiksi jarrutus- ja potentiaalienergiasta.  

 

Yhtä joka tilanteeseen ja koneeseen soveltuvaa talteenottotapaa ei ole olemassa. Tärkeitä 

vertailtavia arvoja ovat energiatiheys ja ominaisteho. Energiatiheyttä mitataan yksiköissä 

Wh/kg ja Wh/l eli kuinka monta wattituntia energiaa saadaan varastoitua kilogramman 

painoa ja litran tilavuutta kohden. Ominaistehon yksikkö on W/kg eli kuinka paljon tehoa 

kilon painosta saadaan käyttöön. Eri talteenottotekniikat tuovat mukanaan omat 

erityispiirteensä ja ne vaikuttavat muun muassa menetelmien käyttöturvallisuuteen 

työkoneissa.  

 

Tässä työssä keskitytään talteenottotapoihin, jotka soveltuvat liikkuviin raskaisiin 

työkoneisiin. Lisäksi käsitellään yleisellä tasolla eri menetelmiä, joihin voidaan taltioida ja 

joista voidaan ottaa energiaa käyttöön. 

 

 

2.1  Akut 

 

Akut kuuluvat paristojen alakategoriaan. Paristot jaetaan kahteen pääryhmään: primääri- ja 

sekundääriparistoihin. Primääriparistot pystyvät luovuttamaan energiaa mutta niitä ei voida 

ladata uudelleen. Sekundääriparistot pystyvät luovuttamaan energiaa ja niitä voidaan ladata 

uudelleen. Latausten määrä vaihtelee lyijyakun muutamasta sadasta litium-ioniakun 

tuhansiin kertoihin. Energian talteenotossa paristoiden tulee olla sellaisia, että niitä voidaan 

ladata uudelleen. Raskaiden työkoneiden talteenottoon sopivat sekundääriset eli uudelleen 

ladattavat paristot, joita kutsutaan myös akuiksi. (Alanen, Koljonen, Hukari & Saari 2003, 

48; Baker 2008, 4369.) 
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Paristot sisältävät kaksi elektrodia, joilla on eri pelkistyspotentiaali. Nämä elektrodit on 

yhdistetty toisiinsa sähköä johtavalla elektrolyytillä. Kun paristoon kiinnitetään ulkoinen 

sähkölaite, niin elektronit pyrkivät kulkemaan negatiivisesta varauksesta kohti positiivista 

varausta. Tätä elektronien liikettä kutsutaan sähkövirraksi. Akut saadaan ladattua 

johtamalla akkuun suurempaa jännitettä vastakkaiseen suuntaan kuin purkauksessa. 

Kuvassa 2 on havainnollistettu akun toimintaperiaatetta. (Armand & Tarascon 2008, 652.) 

 

 
Kuva 2. Akun toiminta. (Armand & Tarascon 2008, 653).  
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Kuvassa 3 havainnollistetaan eri akkutyyppien ominaisuuksia ominaistehon 

energiatiheyden suhteen. Kuten kuvasta huomataan niin ominaistehon ollessa suuri on 

energiatiheys pieni ja energiatiheyden ollessa suuri on ominaisteho pieni. 

 

 
Kuva 3. Eri akkuteknologioiden vertailua (Miller 2009, 6). 
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Kuvassa 4  havainnollistetaan energiatiheyttä tilavuuden ja massan suhteen. Havaitaan, että 

energiatiheys tilavuuden suhteen on kasvanut huimasti viimeisen 30 vuoden aikana. 

Samanaikaisesti akun massa on lisääntynyt mutta suhteessa vähemmän. Aikaisemmin 

saman energiamäärän taltiointiin on tarvittu kooltaan suurempia akkuja ja tällöin ne ovat 

olleet myös painavampia. Nykyään pienempään tilavuuteen saadaan enemmän energiaa, 

mutta samalla akun tiheys on kasvanut. Tämä aiheuttaa sen, että pienet akut kykenevät 

varastoimaan saman määrän energiaa kuin aiemmin suuret akut ovat varastoineet, mutta 

paino on pysynyt lähestulkoon samana. 

 

 
Kuva 4. Akkutekniikoiden energiantiheys tilavuuden ja painon suhteen (Korhonen 2009b, 2). 
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2.1.1  Lyijyakku 

 

Lyijyakku on vanha, edullinen ja toimiva tapa taltoida kemiallista energiaa. Se soveltuu 

hyvin suuriin ja pieniin sovelluksiin. Lyijyakulla on kohtalaisen lyhyt elinikä, sillä sen voi 

ladata vain joitain satoja kertoja. Akun sisältämä lyijy on ympäristölle haitallinen ja se on 

raskasmetalli, jonka tiheys on 11 350 kg/m3. (Seppänen, Kervinen, Haavisto, Tiihonen, 

Smolander, Karkeala, Wuolijoki & Varho 2004, 74). Lyijyakun energiatiheys on matala, 

noin 10 – 35 Wh/kg ja 50 – 90 Wh/l ja sen ominaisteho on noin 250 W/kg. Yhden akun 

jännite on noin 2 V. Käyttölämpötila on -40 – +50 celsiusastetta.  Matalat lämpötilat 

heikentävät akun kestävyyttä ja lyijyakkua ei tule tyhjentää kokonaan, sillä se lyhentää  

akun käyttöikää. Lyijyakku koostuu lyijyoksidista (PbO2) (katodi), lyijystä (Pb) (anodi) 

sekä rikkihaposta (H2SO4) (elektrolyytti). Kuvassa 5 on havainnollistettu lyijyakun 

toimintaperiaatetta. (Alanen et al. 2003, 49-50; Baker 2008, 4369-4370; Linden & Reddy 

2002, 22.12.) 

 

 
Kuva 5. Lyijyakku (Armand & Tarascon 2008, 653). 
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2.1.2  Nikkeli-kadmium- (NiCd) ja nikkeli-rauta (NiFe) –akku 

 

Nikkeli-kadmium- ja nikkeli-rauta-akuissa on nikkelioksohydroksidi-katodi (NiOOH) ja 

kaliumhydroksidi (KOH) elektrolyyttinä. Anodina on akusta riippuen kadmium (Cd) tai 

rauta (Fe). Kuvassa 6 on havainnollistettu akun toimintaperiaatetta. Rauta on herkkä 

korroosiolle ja se on NiCd-akkua herkempi itsepurkautumaan. Itsepurkautuminen 

tarkoittaa sitä, että akun ollessa käyttämättä sen varaus pienenee. Tämän vuoksi edellä 

NiFe-akku on vähemmän käytetty kuin NiCd-akku. NiFe-akun käyttölämpötilaalue (-10 – 

+45 celsiusta) on suppeampi verrattuna NiCd-akkuun (-50 – +60 celsiusta). Nikkeli-

kadmiumakulla on pitkä käyttöikä, sen kestäessä tuhansia latauskertoja. Varaus kestää 

pitkään, eikä se tyhjene itsestään. Lyijyn tavoin kadmium (8650 kg/m3) ja nikkeli (8900 

kg/m3) ovat raskasmetalleja (Seppänen et al. 2004, 72). Nikkeli-kadmiumakun 

energiatiheys on hieman suurempi kuin lyijyakulla, 10 – 40  Wh/kg ja 15 – 100 Wh/l. 

Akun ominaisteho on noin 125 W/kg. Yhden akun jännite on 1,2 V. NiCd-akkua 

käyttäessä on tärkeää huomata, että akku täytyy ladata täydeksi, jotta täysi akkukapasiteetti 

saadaan hyödynnettyä. Samoin kuin lyijy, kadmium on myrkyllinen ja ympäristölle 

haitallinen. Nikkeli-kadmium soveltuu hyvin stationäärisiin sovelluksiin. (Alanen et al. 

2003, 50-51; Baker 2008, 4370; Linden & Reddy 2002, 22.12.) 

 

 
Kuva 6. Nikkeli-kadmiumakku (Armand & Tarascon 2008, 653). 
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2.1.3  Nikkeli-metallihybridiakku (NiMH) 

 

Nikkeli-metallihydriakussa katodi ja elektrolyytti ovat samat kuin nikkeli-kadmium- ja 

nikkeli-rauta-akuissa. Anodina on metallihydridi (MH). Kuvassa 7 on havainnollistettu 

akun toimintaperiaatetta. Akun jännite on sama kuin nikkeli-kadmiumakussa. Nikkeli-

metallihydridiakun energiantiheys on noin 60-70 Wh/kg ja 240 Wh/l. Ominaisteho on 200 

W/kg. Käyttöikä on keskinkertainen, alle tuhat latauskertaa. Metallihydridi ei ole 

ympäristölle haitallinen toisin kuin lyijy ja kadmium. Kohtalaisen energiatiheyden vuoksi 

nämä akut sopivat hyvin liikuteltaviin elektronisiin laitteisiin. (Alanen et al. 2003, 51-52; 

Armand & Tarascon 2008, 656; Linden & Reddy 2002, 22.12.) 

 

 
Kuva 7. Nikkeli-metallihydridiakku (Armand & Tarascon 2008, 653). 
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2.1.4  Litiumioni- (Li-Ion) ja litium-polymeeriakku (Li-P) 

 

Litium on todella kevyt metalli, sillä sen tiheys on vain 534 kg/m3 (Seppänen et al. 2004, 

72). Litiumioniakun energiatiheys on erinomainen, noin 110 – 160 Wh/kg, 400 Wh/l. 

Ominaisteho on 300 W/kg. Yhden akun jännite on 3,8 V, joka on myös suurin akuissa 

oleva jännite. Hinta on 3 – 4 kertaa kalliimpi verrattuna lyijyakkuun. Litiumakkutekniikka 

jakautuu kahteen ryhmään: litium-ioni (Li-Ion) ja litium-polymeeri (Li-P). Näistä Li-Ion 

akut ovat olleet enemmän käytössä, sillä Li-P akut passivoituvat käytössä eli niistä saatava 

energian määrä vähenee. Litium-ionitekniikka on kohtalaisen uutta ja se on ollut 

massatuotannossa alle 20 vuotta. Sen purkauslataus-hyötysuhde on noin 90 – 95 %, joka 

on huomattavasti parempi kuin esimerkiksi lyijyakun 70 – 80 %. Litium-akun käyttöikä on 

suhteellisen pitkä ja se kestää useita tuhansia latauskertoja. Kevyen painonsa ansiosta se 

sopii kannettaviin elektronisiin laitteisiin. Akun ylilataaminen aiheuttaa räjähdysvaaran. 

Kuva 8 esittää litiumioni-akun toimintaperiaatetta. Sen katodina on litiumkobolttioksidi 

(LiCoO2), anodina hiiligrafiittia (LiC6) ja elektrolyyttinä dimetyylikarbonaatin ja 

etyylikarbonaatin liuos (EC-DMC). (Alanen et al. 2003, 52-53; Baker 2008, 4370; Linden 

& Reddy 2002, 45; Korhonen 2009a, 2.) 

 

 
Kuva 8. Litium-ioniakku (Armand & Tarascon 2008, 653). 
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2.1.5  Natrium-rikki (NaS) –akku 

 

Natrium-rikkiakun katodina on nestemäinen natrium (Na), anodina nestemäinen rikki (S) 

ja elektrolyyttinä keraaminen beta-alumiini. Akun toimintalämpötila on 300 – 350 celsius-

astetta. Akku täytyy eristää todella tehokkaasti, jotta lämpötilan ylläpitämiseen ei kulu liian 

paljon energiaa. Käytössä osa energiasta muuttuu lämpöenergiaksi.  Tämä tarkoittaa myös 

sitä, että pientä akustoa ei kannata edes rakentaa. Energiatiheys on hyvä, noin 100 Wh/kg 

ja 150 Wh/l. Ominaisteho on 200 W/kg. Hetkellisesti akustosta voidaan tuottaa noin 

viisinkertainen teho. Yhden akun jännite on noin 2 V. Lämpimässä akustossa ei juurikaan 

esiinny itsepurkautumista. Kestoikä akulla on hyvä, noin tuhat latauskertaa. Akussa 

käytettävät kemikaalit ovat ympäristölle haitallisia. (Larminie & Lowry 2003, 41-42; 

Alanen et al. 2003, 53.) 

 

 

2.2  Superkondensaattori 

 

Superkondensaattorin toimintaperiaate on samankaltainen kuin tavallisen kondensaattorin. 

Kahteen toisistaan eristettyyn johdelevyyn kytketään jännite, jolloin toinen levy varautuu 

positiivisesti ja toinen negatiivisesti. Varauksen suuruus riippuu levyjen pinta-alasta. 

Kuvassa 9 on esitetty superkondensaattorin toimintaperiaate. Superkondensaattorissa pinta-

ala on kasvatettu erittäin suureksi ja yhdessä grammassa levyä voi olla yli 1000 m2 pinta-

ala.  Varaus mitataan faradeina (F), joka on kondensaattorin sähkövaraus (Q) jaettuna 

kennon jännitteellä (V). Jännite on yhdessä kennossa noin 2,5 V, mikä on riippuvainen 

käytettävästä elektrolyytistä. Energiatiheys on noin 1 – 11 Wh/kg, mikä on yli kymmenen 

kertaa pienempi kuin  tehokkaassa akussa. Uusimmissa superkondensaattoreissa on päästy 

laboratorio-olosuhteissa energiatiheydessä nikkeli-metallihybridiakun tasolle. 

Energiatiheys on huoneenlämmössä noin 85 Wh/kg. Tehotiheys on superkondensaattorin 

paras ominaisuus. Se voi olla 1000 – 10 000 W/kg, joka on pienimmilläänkin parempi kuin 

parhaimmassa akussa. Toinen erittäin hyödyllinen ominaisuus on se, että 

superkondensaattori saadaan ladattua ja purettua sekunneissa. Akkujen lataukseen kuluu 

aikaa kymmenistä minuuteista useisiin tunteihin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että 

superkondensaattoriin voidaan varastoida lyhyessä ajassa suuri määrä energiaa. Lataus-
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purkaus syklien määrä on satoja tuhansia. (Green & Jehoulet 2002, 2; Liu, Yu, Neff, , 

Zhamu, & Jang 2010, 1; Superkondensaattori 2008, 59.) 

 

 
Kuva 9. Superkondensaattorin toiminta (Green &  Jehoulet 2002, 2). 

 

2.3  Vauhtipyörä 

 

Vauhtipyörässä energiaa taltioidaan pyörivään massaan. Talteenotettavan kineettisen 

energian määrään vaikuttaa pyörivän kiekon massa ja pyörimisnopeuden neliö. Koska 

nopeus kasvaa pyörimisnopeuden neliönä, pyörivät uusimmat vauhtipyörät erittäin 

nopeasti. Nopeus voi olla jopa 60 000 kierrosta minuutissa. Energian säilymiseen vaikuttaa 

kiekon muoto ja laakerointi sekä aine, jossa kiekko pyörii. Kiekon materiaalina käytetään 

terästä tai komposiittimateriaalia (grafiitti-lasikuitu). Perinteisesti vauhtipyörä on liitetty 

esimerkiksi traktorin akselille, jota polttomoottori pyörittää. Uusimmat pienet vauhtipyörät 

poikkeavat kooltaan traktoreissa käytössä olleisiin massiivisiin vauhtipyöriin. Komposiitti 

kiekoilla päästään 100 Wh/kg energiatiheyteen ja noin 1600 W/kg tehotiheyteen. 

Kaupallisissa sovelluksissa vauhtipyörät on tehty toimimaan 36, 48 tai 96 voltin 

tasavirtaverkossa. Hyvänä puolena on se, että koko energia määrä voidaan käyttää kerralla, 

mikä ei ole mahdollista esimerkiksi lyijyakussa. Vauhtipyörillä on erittäin pitkä kestoikä, 

satoja tuhansia purkaus-lataus syklejä. Vauhtipyörän vikaantuessa on vaara, että koko 

energia varasto tyhjenee hetkessä ja vauhtipyörä sinkoaa pois kotelostaan. (Alanen et al. 

2003, 66-75; Ruddel 2003, 8-9, 12.) 
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2.4  Paineakku 

 

Paineakkuun voidaan taltioida energiaa paineilmalla tai hydraulinesteellä. Järjestelmän 

paineen kasvaessa voidaan paineakku ladata ja järjestelmän paineen laskiessa voidaan 

paineakusta vapauttaa paine takaisin järjestelmään. Esimerkiksi silloin, kun tehon tarve on 

suuri, voidaan paineakuissa oleva energia vapauttaa järjestelmään. Paineakun yksi lupaava 

tekniikka on paineilman siirtäminen öljynpaineeksi. Roottori pyörii ja liike pyörittää 

pumppua, joka paineistaa nesteen säiliöihin. Purkautuessaan pumppu toimii moottorina. 

Tällä menetelmällä 250 barin työpainetta sekä hiilikuitua käyttämällä päästään 

energiatiheydessä noin 50 Wh/kg:ssa ja 25 Wh/l:ssa.  Käyttöikä on kymmeniä tuhansia 

kertoja. (Cyphelly 2002, 5, 8.) 
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3  TYÖKONEIDEN TYÖSYKLIT 
 

 

Syklien laskennassa käytetään mekaniikan peruskaavoja, joiden avulla saadaan laskettua 

karkeasti työkoneiden tehontarve eri tehtävissä. Laskennan yksinkertaistamiseksi 

liikkeiden oletetaan muuttuvan tasaisesti. Syklien tarkemmat laskennat löytyvät liitteistä I-

VI. 

 

Kappaleen asemaa nostettaessa siihen varastoituu energiaa. Tätä kutsutaan potentiaali-

energiaksi 

 Epot=mgh  , (1) 

jossa m on kappaleen massa, g on gravitaatiokiihtyvyys (9.81 m/s2) ja h on kappaleen  

korkeus lähtötasosta. Kappaleen ollessa liikkeessä on siihen on sitoutunut energiaa. Tätä 

energiaa kutsutaan etenemisen liike-energiaksi eli kineettiseksi energiaksi 

 Ekin=
1
2mv

2  , (2) 

jossa v on kappaleen nopeus. Tasaisesti muuttuvassa liikkeessä kuljettu matka saadaan 

selville paikan yhtälöllä 

 s = s0 + v0t + 
1
2 at

2  , (3) 

jossa s0 on kappaleen lähtöpaikka, v0 on kappaleen alkunopeus, t on aika ja a on 

kiihtyvyys. Kappaleen ollessa liikkeessä sen nopeutta voidaan kuvata yhtälöllä 

 v = v0+at.   (4) 

Kappaleen liikkuessa voidaan siihen tehty työ kuvata yhtälöllä 

 W = Fs  , (5) 

jossa F on voima ja s kuljettu matka. Liikuttamiseen tarvittava keskimääräinen teho 

voidaan kuvata yhtälöllä 
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 P  =
W
t   , 

(6) 

jossa W on työ. Kappaleen ollessa liikkeessä voidaan siinä oleva teho ilmaista yhtälöllä 

 P = Fv. (7) 

Newtonin II-laki, eli voimanlaki voidaan kuvata yhtälöllä 

 F = ma. (8) 
 

Kulmanopeus radiaaneina voidaan laskea yhtälöllä 

 ω=
2π
T   , 

(9) 

jossa 2π kuvaa täyttä kierrosta ja T kierrokseen kuluvaa aikaa. Voiman momentti voidaan 

kuvata yhtälöllä 

 M=Fr  , (10) 

jossa r on vääntävän varren pituus. Teho pyörimisliikkeessä voidaan kuvata yhtälöllä 

 P=Mω. (11) 
 

(Seppänen et al. 2004, 111, 113 ;Valtanen 2007, 191, 193-195, 199.) Seuraavassa osiossa 

esiintyvät työkoneiden syklien kuvaajat ovat muodostettu Excel-taulukkolaskenta-

ohjelmalla. 
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3.1  Dumperin työsykli 

 

Dumperin työsykli lasketaan Volvo A25E dumperin tietoja apuna käyttäen. Tarkemmat 

tiedot löytyvät taulukosta 1. 

 

Taulukko 1. Volvo A25E tietoja (Volvo 2007, 2, 20, 22, 24-25). 

Tieto Käytetty merkintä Arvo 
Massa mdump 21560 kg 
Lavan massa mdumplava 4500 kg 
Kuorman massa mdumpkuor 24000 kg 
Kokonaismassa mdump+ mdumpkuor 45560 kg 
Lavan nostoaika tnosto 12 s 
Lavan laskuaika tlasku 9 s 
Teho Pdump 224 kW 
Maksiminopeus vmax 53 km/h 

 

 

Lasketaan tehonkäyttö käyttämällä taulukoiden 1 ja 2 tietoja sekä kaavoja 3, 4, 5, 6 ja 8. 

Varsinaisessa laskennassa ei oteta erikseen huomioon yksittäisiä häviöitä. Näitä häviöitä 

ovat ilmanvastus, jonka määrä nousee mitä nopeammin työkone liikkuu; työkoneen sisäiset 

häviöt, kuten voimansiirto sekä vaihteisto. Todellisuudessa siis moottorin täytyy tuottaa 

hieman enemmän tehoa, jotta pyörille menevä teho olisi halutun suuruinen. Tien ja renkaan 

välinen kitka vaikuttaa myös tarvittavan tehon määrään. Liikkeelle lähtiessä täytyy voimaa 

olla sen verran, että lepokitka kumotaan. Työkoneen ollessa liikkeellä vierintävastusvoima 

pyrkii vastustamaan työkoneen liikettä. Edellämainittujen kitkavoimien suuruuteen 

vaikuttaa muun muassa renkaan kuviointi, koneen massa ja ajettavan tien pinta. 

 

Taulukossa 2 kuvataan työkonesyklin tapahtumat ajan suhteen. Taulukossa on kursivoitu 

tapahtumat, joissa voidaan talteenottaa energiaa. Kuvassa 10 kuvataan työkonesykli. 
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Taulukko 2. Dumperin työkonesyklin (kuva 10) selitykset. 

Aika [s] Tapahtuma 
2,5 – 12,5 Kiihdytys 1,0 m/s2 , 0 km/h à 30 km/h  

12,5 – 25  Tasaista ajoa, puolet tehosta häviöihin 
25 – 35  Jarrutus -1,0 m/s2 , 30 km/h à 0 km/h (½ häviö) 
35 – 70  Lastin lastaus (24 000 kg) 
70 – 80  Kiihdytys 1,0 m/s2, 0 km/h à 30 km/h 
80 – 92,5 Tasaista ajoa, puolet tehosta häviöihin 
92,5 – 102,5 Jarrutus -1,0 m/s2 , 30 km/h à 0 km/h (½ häviö) 
102,5 – 112,5 Lavan nosto (tehon tarve ¼ per 2.5 s) 
112,5 – 122,5 Lavan lasku (tehon tarve ¼ per 2.5 s) 

 

 

 Laskennan yksinkertaistamiseksi oletetaan, että puolet koneen tuottamasta tehosta kuluu 

edellä mainittuihin häviöihin. Etenemisnopeuden ollessa vakio, tarvitaan puolet 

kiihdytykseen tarvittavasta tehosta. Jarrutuksesta saatava teho lasketaan samalla 

periaatteella kuin kiihdytyksessä, mutta tällöin kiihtyvyys ajatellaan negatiivisena eli liike 

on hidastuva. Lavan nostamiseen tarvittavan tehon ajatellaan laskevan neljäsosaan 2,5 

sekunnin ajan kuluttua. Lavaa nostettaessa tarvitaan täysi teho ja, mitä korkeammalle lava 

nousee, sitä pienempi on tarvittava teho. Koneen ollessa pysähtyneenä tehontarve oletetaan 

nollaksi, sillä tyhjäkäynnin tehon tarve on merkityksetön talteenottamisen kannalta. 

Laskennan periaate löytyy liitteestä I. 
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Kuva 10. Dumperin teoreettinen tehonkäyttö ajan funktiona. 

 

 

Kuvasta 10 voidaan havaita, että energiaa on saatavissa talteen työkonesyklin kohdista 25 

– 35; 92,5 – 102,5 ja 112,5 – 122,5. Ensimmäisestä jarrutuksesta on saatavana 10 sekunnin 

ajan noin 40 kW, toisesta jarrutuksesta 10 sekunnin ajan noin 90 kW sekä lavan 

laskemisesta 10 sekunnin ajan 10 kW – 30 kW tehoa. 

 

 

3.2  Harvesterin työsykli 

 

Harvesterin työsykli lasketaan PONSSE Beaverin, C22 liikeratanosturin sekä H6 

harvesteripään tietoja apuna käyttäen. Tarkemmat tiedot näiden laitteiden ominaisuuksista 

löytyvät taulukosta 3. 
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Taulukko 3. PONSSE Beaver, C22-puomi, H6-harvesteripää ja puun tiedot        (PONSSE 2010a, 
PONSSE 2010b, PONSSE 2010c, PONSSE 2010d, Patterson 2007, 3-4). 

Tieto Käytetty 
merkintä Arvo 

Massa mbeaver 14900 kg 
Puomin massa mpuomi 2000 kg 
H6-harvesteripää mh6harv 1050 kg 

Kokonaismassa mbeaver  + mpuomi 
+ mh6harv 

17950 kg 

Teho Pharv 129 kW 
H6 tehon tarve Ph6 100 – 120 kW 
Nopeus (1. vaihde) v1max 8 km/h 
Puun korkeus hpuu 18.3 m 
Puun massa mpuu 948 kg 
Puun kaatumisaika tpuu 2 s 

 

 

Harvesterin tehonkäyttö lasketaan käyttämällä taulukoiden 3 ja 4 tietoja sekä kaavoja 3, 4, 

5, 6 ja 8. Laskennassa ei oteta erikseen huomioon yksittäisiä häviöitä. Harvesterissa on 

samanlaiset häviöt kuin dumperissakin. Laskennan yksinkertaistamiseksi oletetaan, että 

maasto on sen verran haastavaa, että liikkeellä olemiseen tarvitaan täysi teho. 

Harvesteripää vaatii koneelta melkein täyden tehon. Harvesterinpään tehon oletetaan 

olevan 100 kW. Harvesteripään tehonkäyttöä tarkastellaan myöhemmin tarkemmin. 

 

Taulukossa 4 kuvataan työkonesyklin tapahtumat ajan suhteen. Taulukossa on kursivoitu 

tapahtumat, joissa voidaan talteenottaa energiaa. Kuvassa 11 kuvataan työkonesykli. 

 
 

Taulukko 4. Harvesterin työkonesyklin (kuva 11) selitykset. 

Aika [s] Tapahtuma 
2,5 – 5  Kiihdytys 1,0 m/s2 , 0 km/h à 8 km/h 
5 – 25 Tasaista ajoa haastavassa maastossa 
25 – 75 Työskentelyä (H6 - päällä, 100 kW) 
75 – 77,5 Kiihdytys 1,0 m/s2 , 0 km/h à 8 km/h 
77,5 – 90 Alamäkeen ajoa, jarrutus -1,0 m/s2 
90 – 110 Työskentelyä (H6 – päällä, 100 kW) 
110 – 112,5 Kiihdytys 1,0 m/s2, 0 km/h à 8 km/h 
112,5 – 150 Tasaista ajoa haastavassa maastossa 
150 – 167,5 Alamäkeen ajoa, jarrutus -0,5 m/s2 
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Kuva 11. Harvesterin teoreettinen tehonkäyttö ajan funktiona. 

 

 

Kuvasta 11 on luettavissa, että energiaa on saatavissa talteen työkonesyklin kohdista 77,5 – 

90 ja 150 – 167,5. Ensimmäisestä jarrutuksesta on saatavana 12,5 sekunnin ajan noin 20 

kW ja toisesta jarrutuksesta 17,5 sekunnin ajan noin 10 kW tehoa.  

 

Harvesteripäässä on myös mahdollisuuksia energian talteenottamiseen, joten sitäkin on 

syytä tarkastella lähemmin. Harvesteripään työkonesykli lasketaan käyttämällä taulukoiden 

3 ja 5 tietoja sekä kaavoja 8, 9, 10 ja 11. Laskennan yksinkertaistamiseksi siinä ei oteta 

huomioon harvesteripään sisäisiä häviöitä. Näitä ovat esimerkiksi osien väliset kitkat ja 

hydraulipiirin häviöt. Vähäinen tietojen määrä aiheuttaa myös sen, että harvesteripäällä 

suoritettavien tehtävien oletetaan vaativan täyden tehon. Puun painopiste oletetaan olevan 

kolmasosa puun kokonaiskorkeudesta. Koneen ollessa pysähdyksissä tehontarve oletetaan 

nollaksi. Jarrutuksesta saatava teho lasketaan samalla periaatteella kuin kiihdytykseen 

tarvittava teho. Kiihtyvyys otetaan huomioon negatiivisena. Laskennan periaate löytyy 

liitteestä II. 
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Taulukossa 5 kuvataan työkonesyklin tapahtumat ajan suhteen. Taulukossa on kursivoitu 

tapahtuma, jossa voidaan talteenottaa energiaa. Kuvassa 12 kuvataan työkonesykli. 

 
Taulukko 5. Harvesteripään työkonesyklin (kuva 12) selitykset. 

Aika [ ms ] Tapahtuma 
0 – 200 Sahaus 
200 – 2200 Puun kaataminen (∅ 15”, 6,1 m korkea) 
2200 – 3200 Karsinta 
3200 – 3500 Pysäytys 
3500 – 3700 Sahaus 
3700 – 4000 Pysäytys 
4000 – 5000 Karsinta 
5000 – 5300 Pysäytys 
5300 – 5600  Sahaus 

 

 
Kuva 12. Harvesteripään teoreettinen tehonkäyttö ajan funktiona. 

 

Kuvasta 12 on luettavissa, että energiaa on saatavissa talteen työkonesyklin kohdasta 300 – 

2200 ms. Siinä puu kaadetaan ja puun käsittelystä muodostuva potentiaalienergia on 

mahdollista ottaa talteen.  
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3.3  Kaivinkoneen työsykli 

 

Kaivinkoneen työsykli lasketaan Volco EC210C kaivinkoneen tietoja apuna käyttäen. 

Tarkemmat tiedot löytyvät taulukosta 6. 

 

Taulukko 6. Volvo EC210C tietoja (Volvo 2010, 14, 18, 22). 

Tieto Käytetty merkintä Arvo 
Kokonaismassa mec210 21000kg 
Nostopuomin massa mpuomi 1785 kg (5,7 m pitkä) 
Kääntöpuomin massa mkääntöp 1000 kg (2,9 m pitkä) 
Kauhan massa mkauha 1000 kg 
Maksiminostokuorma -3,0 m 
syvyydessä ja 6,0 m 
etäisyydessä 

mmax 6180 kg 

Nostettavien kokonaismassa mpuomi + mkääntöp + 
mkauha + mmax 

9965 kg 

Teho Pec210 123 kW 
Hytin pyörimisnopeus !ec210 11,8 rpm 
Pyörimismomentti M 76600 Nm 

 

 

Lasketaan tehonkäyttö käyttämällä taulukoiden 6 ja 7 tietoja, kaavaa 11 ja verrantoa. 

Häviöitä ei oteta huomioon vähäisten lähtötietojen takia. Häviöt ovat samat kuin edellä 

mainituissa työkoneissa. Oletetaan, että kaivinkoneen liikkumiseen tarvitaan täysi teho. 

Tarvittava nostoteho ajatellaan verrannolliseksi eli maksimikuormalla tarvitaan 

maksimiteho ja kuorman suuruus on suoraan suhteessa tarvittavaan tehoon. Laskennan 

periaate löytyy liitteestä III. 

 

Taulukossa 7 kuvataan työkonesyklin tapahtumat ajan suhteen. Taulukossa on kursivoitu 

tapahtumat, joissa voidaan talteenottaa energiaa. Kuvassa 13 kuvataan työkonesykli. 
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Taulukko 7. Kaivinkoneen työkonesyklin (kuva 13) selitykset. 

Aika [s] Tapahtuma 
0 – 15 Ajaa 14 metriä 
15 – 20 Kääntyy 
20 – 22,5 Jarruttaa kääntymisliikkeen 
22,5 – 30 Kaivaa täydellä teholla 
30 – 32,5 Nostaa 1500 kg kuorman (-3,0 / 6,0 m) 
32,5 – 35 Kääntyy 
35 – 37,5 Jarruttaa kääntymisliikkeen 
37,5 – 40 Laskee puomin alas 
40 – 42,5 Nostaa 6180 kg kuorman (-3,0 / 6,0 m) 
42,5 – 45 Kääntyy 
45 – 47,5 Jarruttaa kääntymisliikeen 
47,5 – 50 Laskee puomin alas 
50 – 52,5 Nostaa 1500 kg kuorman (-3,0 / 6,0 m) 
52,5 – 55 Kääntyy 
55 – 60 Jarruttaa kääntymisliikkeen 
60 – 75 Ajaa 14 metriä 

 

 

 
Kuva 13. Kaivinkoneen teoreettinen tehonkäyttö ajan funktiona. 
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Kuvasta 13 on luettavissa, että energiaa on saatavissa talteen työkonesyklin kohdista 20 – 

22,5; 35 – 37,5; 37,5 – 40; 45 – 47,5; 47,5 – 50 ja 55 – 60. Syklissä on neljä 

kääntymisliikkeen jarrutusta, joiden kesto on 2,5 sekuntia. Näissä tehopiikki käy noin 90 

kW suuruisena. Puomin laskemisesta saadaan energiaa talteen, kestoltaan nämä ovat noin 

2,5 sekuntia ja tehopiikki käy noin 40 kW suuruisena.  

 

 

3.4  Linja-auton työsykli 

 

Linja-auton työsykli lasketaan Kabus TC-4A4/6450 kaupunkiliikenneajoneuvon tietoja 

apuna käyttäen. Tarkemmat tiedot löytyvät taulukosta 8. 

 
Taulukko 8. Kabus TC-4A4/6450 tietoja (KABUS 2011). 

Tieto Käytetty merkintä Arvo 
Massa mbussi 8400 kg 
Kuorma mkuorma 1600 kg 
Kokonaismassa mbussi + mkuorma 10 000 kg 
Teho Pbussi 118 kW 

 

 

Linja-auton tehonkäyttö lasketaan käyttämällä taulukoiden 8 ja 9 tietoja sekä kaavoja 3, 4, 

5, 6 ja 8. Laskennassa ei oteta huomioon häviöitä. Tasaisessa ajossa tehonkäyttö oletetaan 

olevan nolla, koska sillä ei ole merkitystä talteenoton kannalta. Häviöt ovat samoja kuin 

edellä mainituissa työkoneissa. Jarrutuksesta saatava energia lasketaan samalla tavalla kuin 

kiihdytyksestä. Erona on vain kiihtyvyyden etumerkki. Linja-auton ollessa pysähdyksissä 

oletetaan tehonkäytöksi nolla. Laskennan periaate löytyy liitteestä IV. 

 

Taulukossa 9 kuvataan työkonesyklin tapahtumat ajan suhteen. Taulukossa on kursivoitu 

tapahtumat, joissa voidaan talteenottaa energiaa. Kuvassa 14 kuvataan työkonesykli. 
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Taulukko 9. Linja-auton työkonesyklin (kuva 14) selitykset. 

Aika [s] Tapahtuma 
2,5 – 7,5 Kiihdytys 1,6 m/s2 , 0 km/h à 50 km/h 
7,5 – 32,5 Rullausta 
32,5 – 35 Jarrutus -5,0 m/s2 , 50 km/h à 0 km/h 
35 – 40 Pysähdyksissä 
40 – 50  Kiihdytys 1,0 m/s2 , 0 km/h à 30 km/h 
50 – 60 Jarrutus -1,0 m/s2, 30 km/h à 0 km/h 
60 – 77,5 Pysähdyksissä 
77,5 – 82,5 Kiihdytys 1,6 m/s2 , 0 km/h à 40 km/h 
82,5 – 85 Jarrutus -5,0 m/s2 , 30 km/h à 0 km/h 
85 – 87,5 Kiihdytys 1,6 m/s2, 0 km/h à 20 km/h 
87,5 – 95 Rullausta  
95 – 102,5 Kiihdytys 1,6 m/s2 , 20 km/h à 60 km/h 
102,5 – 122,5 Rullausta 
122,5 – 145 Jarrutus -0,5 m/s2 , 60 km/h à 0 km/h 
145 – 170 Pysähdyksissä 

 

 

 
Kuva 14. Linja-auton teoreettinen tehonkäyttö ajan funktiona. 
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Kuvasta 14 on luettavissa, että energiaa on saatavissa talteen työkonesyklin kohdista 32,5 -

35; 50 – 60; 82,5 – 85 ja 122,5 – 145. Kaikki talteenotettava energia saadaan jarrutuksesta. 

Jarrutuksen voimakkuudesta riippuen tehopiikit käyvät noin 350 kW (2,5 sekunnin ajan) ja 

kevyellä jarrutuksella noin 25 kW (22,5 sekunnin ajan). 

 

 

3.5  Satamanosturin työsykli 

 

Satamanosturin työsykli lasketaan Konecranesin RTG-satamanosturin tietoja apuna 

käyttäen. Tarkemmat tiedot löytyvät taulukosta 10. 

 
Taulukko 10. Konecranesin RTG-satamanosturin tiedot (Konecranes 2009). 

Tieto Käytetty merkintä Arvo 
Levittäjä m1 3000 kg 
Kontti m2 37 000 kg 
Kokonaismassa m1 + m2  40 000 kg 
Nostonopeus kuormitettuna v1 26 m/min 
Nostonopeus tyhjä levittäjä v2 52 m/min 
Portaalin pituussuntainen nopeus v3 135 m/min 
Nostokorkeus h 10 m 

 

 

Satamanosturin tehonkäyttö lasketaan käyttämällä taulukoiden 10 ja 11 tietoja sekä 

kaavoja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laskennassa ei oteta huomioon häviöitä. Näitä ovat muun 

muassa sähkömoottorissa esiintyvät häviöt, ilmanvastus konttia liikuteltaessa sekä nosturin 

liikkuminen johteissa. Laskennassa oletetaan, että häviöt ovat nolla. Tämä ei oleellisesti 

heikennä laskennasta saatua tulosta. Laskennan periaate löytyy liitteestä I. 

 

Taulukossa 11 kuvataan työkonesyklin tapahtumat ajan suhteen. Taulukossa on kursivoitu 

tapahtumat, joissa voidaan talteenottaa energiaa. Kuvassa 15 kuvataan työkonesykli. 
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Taulukko 11. Satamanosturin työkonesyklin (kuva 15) selitykset. 

Aika [s] Tapahtuma 
2,5 – 25 Kontin 1. nosto 
25 – 30 Kiihdytys 
30 – 35 Jarrutus 
35 – 57,5 Kontin 1. lasku 
57,5 – 70 Levittäjän nosto (3000 kg) 
70 – 75 Levittäjän kiihdytys 
75 – 80 Levittäjän jarrutus 
80 – 92,5 Levittäjän laskeminen 
92,5 – 115 Kontin 2. nosto 
115 – 120 Kiihdytys 
120 – 125 Jarrutus 
125 – 147,5 Kontin 2. lasku 
147,5 – 160 Levittäjän nosto 
160 – 165 Levittäjän kiihdytys 
165 – 170  Levittäjän jarrutus 

 

 

 
Kuva 15. Satamanosturin teoreettinen tehonkäyttö ajan funktiona. 
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Kuvasta 15 on luettavissa, että energiaa on saatavissa talteen työsyklin kohdista 30 – 35; 

35 – 57,5; 75 – 80; 80 – 92,5; 120 – 125; 125 – 147,5 ja 165 – 170. Laskettaessa konttia tai 

tyhjää levittäjää pystytään siitä saamaan potentiaalienergiaa talteen. Energian suuruus 

riippuu laskettavan kontin massasta. Esimerkiksi lasketaan yhteensä 40 000 kg kontti alas, 

tehoa on käytössä noin 170 kW.  20 000 kg kontissa tehoa on puolet vähemmän. 

Laskeminen kestää noin 22,5 sekuntia.  Kontin sivuttaisen liikkeen jarruttamisesta saadaan 

energiaa talteen noin 5 sekunnin ajan tehon ollessa noin 20 kW.  

 

 

3.6  Terminaalitraktorin työsykli 

 

Terminaalitraktorin työsykli lasketaan Kalmar Ottawa 4x2 traktorin tietoja apuna käyttäen. 

Tarkemmat tiedot löytyvät taulukosta 12. 

 
Taulukko 12. Kalmar Ottawa 4x2 (Kalmar 2011, 189). 

Tieto Käytetty merkintä Arvo 
Massa mottawa 6577 kg 
Maksimikuorma mmax 27 216 kg 
Kokonaispaino mottawa + mmax 33793 kg 
Teho Pottawa 120 kW 
Kuorman nostamiseen 
kuluva aika t 2 s 

Kuorman nostomatka h 0.5 m 
 

 

Terminaalitraktorin tehonkäyttö lasketaan käyttämällä taulukoiden 12 ja 13 tietoja sekä 

kaavoja 1, 3, 4, 5, 6 ja 8. Laskennoissa ei oteta huomioon yksittäisiä häviöitä. Häviöt ovat 

samoja kuin dumperissa. Laskennassa oletetaan, että terminaalitraktorin ajaessa 

vakionopeudella on sen tehonkäyttö nolla. Tämä ei vaikuta olennaisesti saatuihin tuloksiin. 

Jarrutus lasketaan samalla tavalla kuin kiihdytys. Jarrutuksessa kiihtyvyys on negatiivinen. 

Laskennan periaate löytyy liitteestä VI. 
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Taulukossa 13 kuvataan työkonesyklin tapahtumat ajan suhteen. Taulukossa on kursivoitu 

tapahtumat, joissa voidaan talteenottaa energiaa. Kuvassa 16 kuvataan työkonesykli. 

 
Taulukko 13. Terminaalitraktorin työkonesyklin (kuva 16) selitykset. 

Aika [s] Tapahtuma 
2,5 – 12,5 Kiihdytys 1.0 m/s2, 0 km/h à 40 km/h 
12,5 – 25 Tasaista ajoa 
25 – 30 Jarrutus -3.0 m/s2 , 40 km/h à 0 km/h 
30 – 32,5 Kuorman kiinnitys (27 216 kg) 
32,5 – 55 Kiihdytys 1.0 m/s2 , 0 km/h à 40 km/h 
55 – 60 Tasaista ajoa 
60 – 65 Jarrutus -2.0 m/s2 , 40 km/h à 0 km/h 
65 – 67,5 Kuorman irroitus 
67,5 – 70 Kiihdytys 3.0 m/s2, 0 km/h à 30 km/h 
70 – 90 Tasaista ajoa 
90 – 100 Jarrutus 1.0 m/s2 , 30 km/h à 0 km/h 

 

 

 
Kuva 16. Terminaalitraktorin teoreettinen tehonkäyttö ajan funktiona. 
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Kuvasta 16 on luettavissa, että energiaa on saatavissa talteen tehosyklin kohdista 25 – 30, 

60 – 65 ja 90 – 100. Näissä kohdissa terminaalitraktori jarruttaa. Jarrutuksen 

voimakkuudesta riippuen jarrutus kestää 5 – 10 sekuntia ja tehopiikki käy noin 20 kW – 

380 kW.  
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4  TALTEENOTTOTAPOJA TYÖKONEISIIN 
 

 

Taulukkoon 14 on koottu luvussa kaksi esitettyjen talteenottotapojen tärkeimmät 

ominaisuudet. Vertailun vuoksi taulukossa on yleisesti käytössä olevien polttoaineiden 

ominaisuudet. Esimerkiksi, jos litium-ioniakustoon halutaan saada 9700 Wh energia, niin 

tarvitaan noin 90 kg akusto. Sama energiamäärä on litrassa bensiiniä. Kuten taulukosta 

huomataan niin talteenottotavat poikkeavat huomattavasti toisistaan. Jokaisesta eri 

talteenottotavasta löytyy hyvät ja huonot puolensa. Talteenottotavoissa on vielä huimasti 

kehitettävää, jotta niillä pystyttäisiin korvaamaan entistä suurempi osa fossiilisista 

polttoaineista. Talteenottotavat soveltuvat kuitenkin jo nykyään vaihtoehtoiseksi 

energiasäiliöiksi. 

 
Taulukko 14. Energian talteenottotapojen yhteenveto. 

      Ominaisuus 
 
 
Energiavarasto 

Energiatiheys 
[Wh/kg] 

Energiatiheys 
[Wh/l] 

Ominaisteho 
[W/kg] 

Lataus-
purkusyklien 
määrä 

Jännite 
[V] 

Lyijyakku 10 – 35 50 – 90 250 satoja 2,0 
Nikkeli-
kadmiumakku 10 – 40 15 – 100 125 tuhansia 1,2 

Nikkeli-
metallihydridi-
akku 

60 – 70 240 200 satoja 1,2 

Litium-ioniakku 110 – 160 400 300 tuhansia 3,8 
Natrium-
rikkiakku 100 150 200 (1000) tuhat 2 

Superkonden-
saattori 1 – 11 (85) - 1000 – 

10000 
satoja 
tuhansia 2,5 

Vauhtipyörä 100 - 1600 satoja 
tuhansia 36,48,96 

Paineakku 50 25 - Kymmeniä 
tuhansia  - 

Bensiini1) 12200 9700 - - - 

Diesel1) 12700 10700 - - - 
1) Buchmann 2011 
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Taulukkoon 15 on kerätty eri talteenottotapojen hyvät ja huonot puolet. 

 

Taulukko 15. Talteenottotapojen hyvät ja huonot puolet. 

Talteenottotapa Hyvät ominaisuudet Huonot ominaisuudet 

Akku Uusimmissa tekniikoissa 
kyky varastoida energiaa 

Hidas ladata (tunteja) 
Kestoikä 

Superkondensaattori 
Nopea ladata (sekunteja) 

Energiatiheys Kestoikä 
Ominaisteho 

Vauhtipyörä 

Nopea ladata 

Vikaantuminen Kestoikä 
Energiatiheys kohtalainen 
Ominaisteho 

Paineakku Nopea ladata Energiatiheys 
 

 

Taulukkoon 16 on koottu luvussa kolme esitettyjen työkonesyklien tärkeimmät tiedot 

liittyen energian talteenottamiseen. Energia on laskettu käyttämällä kaavaa 6 sekä 

käyttämällä tietoa, että 1 Wh = 3600 Ws.  

 
Taulukko 16. Työkoneista talteenotettava energia. 

Työkone Aika [s] Teho [kW] Energia [Wh] 
Dumperi 10 40 111 
 10 90 250 
 10 10 – 30  28 – 83  
Harvesteri 12,5 20 69 
 17,5 20 97 
Harvesteripää 1,9 0 – 40  0 – 21 
Kaivinkone 2,5 90 63 
 2,5 90 63 
 2,5  90 63 
 2,5 90 63 
 2,5 40 28 
Linja-auto 2,5 350 243 
 22,5 25 156 
Satamanosturi 5 20 28 
 22,5 170 1062,5 
 22,5 85 531 
Terminaalitraktori 5 12 17 
 5 380 528 
 10 5 14 
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Talteenottosyklit ovat erittäin lyhyitä, alle puolen minuutin kestoisia jaksoja, jolloin 

energiaa pystytään ottamaan talteen. Akut eivät kykene varaamaan itseensä käytännössä 

yhtään energiaa latausajan ollessa riittämätön. Tästä huolimatta akkuja käytetään yleisesti 

hybridiautoissa. Akuista soveltuvimmat työkoneiden energian talteenottoon ovat Li-Ion-, 

NiMH- sekä NaS-akut. Superkondensaattori pystyy latautumaan nopeasti ja se sopiikin 

moneen työkoneeseen erittäin hyvin. Vauhtipyörä pystyy myös taltioimaan energiaa 

nopeasti. Se on toinen varteenotettava vaihtoehto superkondensaattorin rinnalle. Paineakku 

kykenee varastoimaan pienehkön määrän energiaa, mutta se vaatii toimiakseen 

hydraulijärjestelmän, jotta se voidaan ladata ja tyhjentää. 

 

Dumperin työsyklissä talteenotettavan energian määrä vaihtelee 28 ja 250 Wh välillä. 

Keskimääräinen superkondensaattorin taltioima energia on noin 5 Wh/kg. Energian 

taltioimiseksi tarvitaan noin 50 kg superkondensaattori. Ulos siitä saadaan 250 kW teho, 

tehotiheyden ollessa keskimäärin noin 5000 W/kg. Vauhtipyörällä energiatiheyden ollessa 

noin 100 Wh/kg riittää 2,5 kg painoinen vauhtipyörä. Vauhtipyörän tehotiheyden ollessa 

1600 W/kg tästä saadaan noin 4 kW suuruinen teho. Taulukossa 17 on tarvittavien akkujen 

määrät talteenottamaan maksimienergia ja niistä saatava teho. Paineakku toimisi lavan 

laskemisesta saatavan energian talteenottamiseen. Siinä maksimienergia on 83 Wh. Erittäin 

tehokkaalla paineakulla riittää noin 1,5 kg painoinen paineakku taltioimaan 

maksimienergian.  

 
Taulukko 17. Dumperiin tarvittava akusto. 

Akku Määrä [kg] Saatava teho [W] 
Litium-ioniakku 2,5 750 
NiMH-akku 4 800 
Natrium-rikkiakku 2,5 500 (2500) 

 

 

Harvesterin työsyklissä talteenottettavan energian määrä vaihtelee 0 ja 97 Wh välillä. 

Superkondensaattoreita tarvitaan noin 20 kg taltioimaan maksimienergia. 

Superkondensaattorista pystytään ottamaan ulos noin 100 kW teho. Kilon painoisella 

vauhtipyörällä pystytään taltioimaan sama energian määrä. Ulos siitä saadaan vain noin 

1600 W teho. Taulukossa 18 on tarvittavien akkujen määrä talteenottamaan 
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maksimienergia ja niistä saatava teho. Paineakku toimii harvesteripään energian 

talteenottamiseen. Maksimienergia on noin 20 Wh, joten akun suuruus on alle puoli kiloa.  

 
Taulukko 18. Harvesteriin tarvittava akusto. 

Akku Määrä [kg] Saatava teho [W] 
Litium-ioniakku 1 450 
NiMH-akku 1,5 300 
Natrium-rikkiakku 1 200 (1000) 

 

 

Kaivinkoneen työsyklissä talteenotettavan energian määrä vaihtelee 28 ja 63 Wh välillä. 

Puomin alas laskeminen pystytään taltioimaan paineakkuun. Energian määrä on tässä noin 

28 Wh. Tähän riittää hyvin alle puolen kilon painoinen paineakku. Kääntymisliikkeen 

jarruttamisesta saatava energia on noin 63 Wh. Tämä energia pystytään varastoimaan noin 

13 kg painoiseen superkondensaattoriin. Tästä ulos saatava teho on noin 65 kW. 

Vaihtoehtoisesti tämä energia voidaan taltioida vauhtipyörään, jolloin riittää alle puolen 

kilon painoinen vauhtipyörä. Ulos saatava teho on noin 800 W. Taulukossa 19 on 

tarvittavien akkujen määrä talteenottamaan maksimienergia ja niistä saatava teho. 

 

Taulukko 19. Kaivinkoneeseen tarvittava akusto. 

Akku Määrä [kg] Saatava teho [W] 
Litium-ioniakku 0,5 150 
NiMH-akku 1 200 
Natrium-rikkiakku 1 200 (1000) 

 

 

Linja-auton työsyklissä talteenotettavan energian määrä vaihtelee 156 ja 243 Wh välillä. 

Energian määrä vaihtelee linja-auton jarrutuksen voimakkuudesta. Maksimienergian 

talteenottamiseen tarvitaan noin 50 kg painoinen superkondensaattori. Siitä saadaan ulos 

noin 250 kW teho. Vaihtoehtoisesti 2,5 kg vauhtipyörä pystyy taltioimaan saman määrän 

energiaa. Siitä saadaan ulos noin 4 kW suuruinen teho. Taulukossa 20 on tarvittavien 

akkujen määrä talteenottamaan maksimienergia ja niistä saatava teho. 
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Taulukko 20. Linja-autoon tarvittava akusto. 

Akku Määrä [kg] Saatava teho [W] 
Litium-ioniakku 2 600 
NiMH-akku 4 800 
Natrium-rikkiakku 2,5 500 (2500) 

 

 

Satamanosturin työsyklissä talteenotettavan energian määrä vaihtelee 28 ja 1062,5 Wh 

välillä. Energian määrä vaihtelee riippuen kontin painosta. Maksimienergian 

talteenottamiseksi tarvitaan noin 213 kg suuruinen superkondensaattori. Siitä saadaan ulos 

noin 1065 kW suuruinen teho. Vaihtoehtoisesti noin 10 kg painoinen vauhtipyörä pystyy 

taltioimaan saman energian. Siitä saadaan ulos noin 16 kW teho. Taulukossa 21 on 

tarvittavien akkujen määrä talteenottamaan maksimienergia ja niistä saatava teho. 

 

Taulukko 21. Satamanosturiin tarvittava akusto. 

Akku Määrä [kg] Saatava teho [W] 
Litium-ioniakku 10 3000 
NiMH-akku 18 3600 
Natrium-rikkiakku 11 2200 (11 000) 

 

 

Terminaalitraktorin työsyklissä talteenotettavan energian määrä vaihtelee 14 – 528 Wh. 

Energian määrä vaihtelee jarrutuksen voimakkuudesta riippuen. Maksimienergian 

talteenottamiseksi tarvitaan noin 106 kg painoinen superkondensaattori. Siitä saadaan ulos 

noin 530 kW teho. Sama energia saadaan talteen noin 5 kg painoiseen vauhtipyörään. Siitä 

saadaan ulos noin 8 kW teho. Taulukossa 22 on tarvittavien akkujen määrä talteenottamaan 

maksimienergia ja niistä saatava teho. 

 
Taulukko 22. Terminaalitraktoriin tarvittava akusto. 

Akku Määrä [kg] Saatava teho [W] 
Litium-ioniakku 5 1500 
NiMH-akku 9 1800 
Natrium-rikkiakku 5 1000 (5000) 
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5  YHTEENVETO 
 

 

Tulokset antavat karkean arvion eri talteenottotapojen tarvittavasta määrästä ja näiden 

kyvystä luovuttaa energiaa. Talteenottotapojen tarvittavat määrät ovat teoreettisia, 

esimerkiksi akkuja tarvitaan enemmän, koska niiden kyky varastoida energiaa vaihtelee 

latauksen mukaan. Saatuihin tuloksiin vaikuttaa talteenottotapojen ilmoitettu kyky 

varastoida energiaa, joskin luvut vaihtelevat jonkin verran riippuen lähteestä. 

Talteenottotavat kehittyvät jatkuvasti ja niiden kyky varastoida energiaa kasvaa, joten 

parin vuoden sisällä talteenottojärjestelmien paino saattaa puolittua, mikäli uusimmat 

tutkimukset esimerkiksi, superkondensaattorista päätyvät tuotantoon. Akkujen kyky 

vastaanottaa energiaa lyhyellä ajan jaksolla vaatii lisää tutkimusta, samoin 

energiavarastojen todellisten hintojen selvittäminen. 

 

Tuloksista selviää, että nykyään raskaissa työkoneissa menee paljon sellaista energiaa 

hukkaan, mikä on mahdollista saada talteen. Talteenottotavoissa on vielä kehittämistä ja 

tutkimista, erityisesti energianvarastoinnin latausnopeudessa sekä energiatiheyden 

parantamisessa. Työkoneissa tehopiikit ovat lyhyitä ja voimakkaita, joten ne asettavat 

erittäin tiukat vaatimukset tämänhetkisille talteenottomenetelmille. Tarkempi 

talteenottotavan mitoitus vaatii todellisen työkoneen tehonkäytön tallentamista ja sen 

tarkastelua. 
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LIITE I     (1/2) 

 

DUMPERIN TEOREETTINEN TEHON TARVE 

 

Perustiedot:  Volvo A25E 

Omamassa  mdump= 21560 kg 

Lavan massa  mdumplava = 4500 kg 

Kuorma  mdumpkuor= 24000 kg 

Kokonaismassa mdmtot= mdump+ mdumpkuor = 21560 kg + 24000 kg = 45560 kg 

Lavan nostoaika tnosto = 12 s 

Lavan laskuaika tlasku = 9 s 

Teho  Pdump = 224 kW 

Maksiminopeus vmax = 53 km/h 

Lähde: Volvo 2007, 2, 20, 22, 24-25 

 

Esimerkiksi dumperin kiihdytys 1 m/s2 30km/h nopeuteen. 

 

Kiihtyvyys a = 1.0 m/s2 

Nopeus v = 30 km/h = 8.33 m/s 

Voima              

 F  =    mdump·a  =  21 560 kg·1.0  
m
s2     =21560 N  

Kiihdytykseen kulunut aika      

 
v  =  v0+at  =>  t=

v
a   =

8.33ms
1.0ms2

  =8.33 s 
 

Kiihdytykseen tarvittava matka 

 s=s0+v0t+
1
2 at

2=0+0·8.33s+
1
2 ·1.0

m
s2 ·8.33

2s2=34.69 m 
 

 

 

 



LIITE I     (2/2) 

 

DUMPERIN TEOREETTINEN TEHON TARVE 

 

 

Tehty työ             

 W=F·s=21560 N·34.69 m=747916.4 J  

Tarvittava teho  

 P=
W
t =

747916.4 J
8.33 s =89785.88 W ≈89.786 kW 

 

 

 



LIITE II     (1/2) 

 

HARVESTERIN TEOREETTINEN TEHON TARVE  

 

Perustiedot:  Ponsse Beaver + C22 + H6 

Omamassa  mbeaver= 14900 kg 

Puomin massa mpuomi = 2000 kg 

H6  mh6harv= 1050 kg 

Kokonaismassa mtotbeaver=  mbeaver  + mpuomi + mh6harv = 14900kg + 2000 kg 
     + 1050 kg = 17950 kg 

Teho  Pharv = 129 kW 

H6 tehon tarve Ph6= 100-120 kW 

Nopeus (1. vaihde) v1max = 8 km/h 

Puun tiedot: 

Korkeus  hpuu = 18.3 m 

Paino  mpuu = 948 kg 

Kaatumisaika tpuu = 2 s 

Lähde: PONSSE 2010a, PONSSE 2010b, PONSSE 2010c, PONSSE 2010d, Patterson 
2007, 3-4 

 

Esimerkiksi harvesterin kiihdytys levosta 1 m/s2 8 km/h nopeuteen. 

 

Kiihtyvyys a = 1.0 m/s2 

Nopeus v = 8 km/h = 2.22 m/s 

Voima              

 F=  mtotbeaver·a=17950 kg·1.0  
m
s2 =17950 N  

Kiihdytykseen kulunut aika      

 

 
v=v0+at  =>  t  =  

v
a   =

2.22ms
1.0ms2

    =2.22 s 
 



LIITE II     (2/2) 

 

HARVESTERIN TEOREETTINEN TEHON TARVE  

 

Kiihdytykseen tarvittava matka 

 s=s0+v0t+
1
2 at

2  =  0+0·8.33s  +
1
2 ·1.0

m
s2 ·2.22

2s2  =  2.46 m 
 

Tehty työ        

 W=F·s=17950 N·2.46 m=44157 J  

Tarvittava teho     

 P=
W
t =

44157 J
2.22 s =19890.5 W ≈19.891 kW 

 

 

Esimerkiksi puun kaatumisesta saatava teho. 

Puun painopiste 1/3 korkeudessa.  

 hpainopiste=
1
3 ·hpuu=

1
3 ·18.3 m=6.1 m 

 

Kulmanopeus  

 
T  = 

π
2
·ω  =>   ω  =

π
2
tpuu

=
π
2

2 s
  =  0.7854 

rad
s

 
 

 

Puun kaatuessa aiheutuu momentti, jonka suuruus riippuu puun kallistuksesta. Tässä on 
laskettu neljällä eri kulmalla. Esimerkiksi momentin suuruus silloin kun puu on 45 asteen 
kulmassa. 

Tangentin suuntaan vaikuttava voima  

 Fx= cos( 45 )·mpuu·g= cos  45 ·948 kg·9.81
m
s2 =6576 N  

Momentin suuruus 

 M=Fx·hpainopiste=6576 N·6.1 m=40113.6 Nm  

Saatavan tehon suuruus  

 
P=M·ω=40113.6 Nm·0.7854

rad
s =31505.22 W≈31.5 kW 

 

 



LIITE III     (1/2) 

 

KAIVINKONEEN TEOREETTINEN TEHON TARVE 

 

Perustiedot:  Volvo EC210C 

Kokonaismassa  mec210 = 21 000kg 

Nostopuomin massa mpuomi = 1785 kg (5.7 m) 

Kääntöpuomin massa mkääntöp = 1000 kg (2.9 m) 

Kauhan massa mkauha = 1000 kg 

Maksiminostokuorma -3.0m syvyydessä ja 6.0m etäisyydellä  mmax = 6180 kg 

Nostettavien kokonaismassa mtot = mpuomi + mkääntöp + mkauha + mmax = 1785 kg 

+ 1000 kg + 1000 kg + 6180 kg = 9965 kg 

Teho  Pec210 = 123 kW 

Hytin pyörimisnopeus !ec210 = 11.8 rpm = 0.1966 r/s = 1.236 rad/s 

Pyörimisnomementti M = 76 600 Nm 

Lähde: Volvo 2010, s 14, 18, 22 

 

Kaivinkoneen pyörimiseen tarvittava teho. 

 

 P=M·ωec210=76 600 Nm∙1.236=94677.6 W≈94.678 kW  

 

Nostamiseen tarvittava teho. 

 

Raskaimmillaan nostettava puomi painaa mtot = 9965 kg, jolloin tehon tarve on maksimi eli 

Pec210 = 123 kW. Yksinkertaistamisen vuoksi ajatellaan, että tehon tarve ajatellaan 

lineaariseksi nostettavan massan mukaan. 

 

Täydellä kuormalla 9965 kg tehon tarve 123 kW. 

Puolella kuormalla 9965 kg / 2 = 4982.5 kg tehon tarve puolet maksimista eli 61.5 kW. 

 

Esim. 1500kg kuorman nostamiseen tarvittava teho. 

mmax = 1500 kg 

m = mpuomi + mkääntöp + mkauha + mmax = 1785 kg + 1000 kg + 1000 kg + 1500 kg = 5285 kg 

 



LIITE III     (2/2) 

 

KAIVINKONEEN TEOREETTINEN TEHON TARVE   

 

Tarvittava teho saadaan verrannosta. 

 P
m=

Pec210
mtot

 => P=
Pec210·m
mtot

=
123000 W·5285 kg

9965 kg =65233.82 W  ≈65.234 kW 
 

 

Kaivinkoneen liikkumiseen tarvitaan myös koneen täysi teho eli 123 kW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE IV     (1/1) 

 

LINJA-AUTON TEOREETTINEN TEHON TARVE 

 

Perustiedot:  Kabus TC-4A4/6450 

Massa   mbussi = 8400 kg 

Kuorma  mkuorma = 1600 kg 

Kokonaismassa mbussik = mbussi + mkuorma = 8400 kg + 1600 kg = 10 000 kg 

Maksimiteho  Pbussi = 118 kW 

Lähde: KABUS 2011 

 

Esimerkiksi linja-auton kiihdytys levosta 1.6 m/s2 50 km/h nopeuteen. 

 

Kiihtyvyys a = 1.6 m/s2 

Nopeus v = 50 km/h = 13.889 m/s 

Voima              

 F= mbussik·a=10 000 kg·1.6 
m
s2 =16 000 N  

Kiihdytykseen kulunut aika      

 
v=v0+at  =>  t=

v
a=
13.889ms
1.6ms2

=8.68 s 
 

Kiihdytykseen tarvittava matka 

 s=s0+v0t+
1
2 at

2=0+0·8.68s+
1
2 ·1.6

m
s2 ·8.68

2s2=60.27 m 
 

Tehty työ     

 W=F·s=16 000 N·60.27 m=964320 J  

Tarvittava teho    

 P  =
W
t =

964320 J
8.68 s =111 096.8 W ≈111 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              LIITE V      

 

(1/4) 

SATAMANOSTURIN TEOREETTINEN TEHON TARVE  

 

Seuraavassa laskussa laskettu 37 000 kg kontin nostamiseen tarvittavat tehot. Kuvassa 14 

on myös 17 000 kg kontin tehon tarve. 

 

Perustiedot:   Konecranes RTG 

Levittäjä    m1 = 3000 kg 

Kontti   m2 = 37 000 kg 

Yhteensä    m = m1 + m2 = 3000 kg + 37 000 kg = 40 000 kg 

Nostonopeus kuormitettuna v1 = 26 m/min = 0.433 m/s 

Nostonopeus tyhjä levittäjä v2 = 52 m/min = 0.866 m/s 

Portaalin pituussuuntainen nopeus v3 = 135 m/min = 2.25 m/s 

Nostokorkeus  h = 10 m 

Painovoima kiihtyvyys  g = 9.81 m/s2 

Lähde: Konecranes 2009 

 

Vaihe 1. Kontin nosto maasta. 

 

Nostoon tarvittava teho: 

 P  =  F·v  =m·g·v1=40 000 kg ·9.81
m
s2 ·0.433 

m
s =169909.2 W ≈170 kW  

 

Vaihe 2. Kontin kiihdytys vaakatasossa. 

 

Kiihdytykseen käytetty aika t = 4.5 s 

Lähtönopeus   v0 = 0 m/s 

Loppunopeus  v3 = 2.25 m/s 

Keskimääräinen kiihtyvyys  

 
a=
v3-v0
t =

2.25 ms   -  0 ms
4.5  s =0.5 

m
s2 

 

Kiihdytykseen käytetty voima  

 

 F=m·a=40 000 kg ·0.5 
m
s2 =20 000 N  



                                                                              LIITE V      

 

(2/4) 

SATAMANOSTURIN TEOREETTINEN TEHON TARVE  

 

Kiihdytyksen aikana kuljettu matka 

 s= s0+v0  t  + 
1
2 at

2  =  0+0·4.5s  + 
1
2 ·0.5

m
s2 · 4.5

2s2  =  5.0625 m 
 

Tehty työ    

 W=F·s  =20 000 N·5.0625 m  =101250 J  

Tarvittava teho   

 P  =
W
t =

101250 J
4.5 s =22500W=22.5 kW 

 

 

Vaihe 3. Kontin jarrutus vaakatasossa. 

 

Jarrutukseen käytetty aika  t = 4.5 s 

Lähtönopeus   v3 = 2.25 m/s 

Loppunopeus  v0 = 0 m/s 

Keskimääräinen kiihtyvyys  

 
a  =

v0-v3
t =

0 ms -2.25 ms
4.5s =-0.5 

m
s2 

 

Jarrutukseen käytetty voima  

 F=m·a=40 000 kg ·0.5 
m
s2 =20 000 N  

Jarrutuksen aikana kuljettu matka  

 s= s0+v0 t+ 
1
2 at

2=0+0·4.5 s+ 
1
2 ·-0.5 

m
s2 · 4.5

2  s2=-5.0625 m 
 

Tehty työ 

 W=F·s=20 000 N ∙ -5.0625 m=-101250 J  

Tarvittava teho  

 P  =
W
t =

-101250 J
4.5 s =-22500W=-22.5 kW 

 

 

 

 

 

 



LIITE V     (3/4) 

 

SATAMANOSTURIN TEOREETTINEN TEHON TARVE  

 

Vaihe 4. Kontin laskeminen maahan. 

 

Laskemisesta saatava teho: 

 P=F·v=m·-g·v1=40 000 kg ·-9.81
m
s2 ·0.433 

m
s =-169909.2 W ≈-170 kW  

 

Vaihe 5.  Levittäjän nostaminen. 

 

Nostamiseen tarvittava teho: 

 P  =F·v=m·g·v2=3000 kg ·9.81
m
s2 ·0.866 

m
s =25504.038 W ≈25.5 kW  

 

Vaihe 6. Levittäjän kiihdyttäminen. 

 

Kiihdytykseen käytetty aika t = 4.5 s 

Lähtönopeus   v0 = 0 m/s 

Loppunopeus  v3 = 2.25 m/s 

Keskimääräinen kiihtyvyys  

 
a  =

v3-v0
t =

2.25 ms -0 ms
4.5s =0.5 

m
s2 

 

Kiihdytykseen käytetty voima  

 F=m·a=3000 kg ·0.5 
m
s2 =1500 N  

Kiihdytyksen aikana kuljettu matka  

 s= s0+v0t+ 
1
2 at

2=0+0·4.5s+ 
1
2 ·0.5

m
s2 · 4.5

2s2=5.0625 m 
 

Tehty työ    

 W  =F·s=1500 N∙5.0625 m=7593.75 J  

Tarvittava teho   

 P  =
W
t =

7593.75 J
4.5 s =1687.5 W ≈2 kW 

 

 

 



LIITE V     (4/4) 

 

SATAMANOSTURIN TEOREETTINEN TEHON TARVE 

 

Vaihe 7. Levittäjän jarruttaminen. 

 

Jarrutukseen käytetty aika  t = 4.5 s 

Lähtönopeus   v3 = 2.25 m/s 

Loppunopeus  v0 = 0 m/s 

Keskimääräinen kiihtyvyys:  

 
a=
v0-v3
t =

0 ms -2.25 ms
4.5s =-0.5 

m
s2 

 

Jarrutukseen käytetty voima:  

 F=m·a=3000 kg ·0.5 
m
s2 =1500 N  

Jarrutuksen aikana kuljettu matka:  

 s= s0+v0t  + 
1
2 at

2  =0+0·4.5  s  + 
1
2 ·-0.5

m
s2 · 4.5

2s2=-5.0625 m 
 

Tehty työ:   

 W  =  F·s  =1500 N·-5.0625 m=-7593.75 J  

Tarvittava teho: 

 P  =
W
t =

-7593.75 J
4.5 s =-1687.5 W=-2 kW 

 

 

Vaihe 8. Levittäjän laskeminen. 

 

Laskemisesta saatava teho: 

 P=F·v=m·-g·v2=3000 kg ·-9.81
m
s2 ·0.866 

m
s =-25486.38 W ≈-25.5 kW  

 

 



LIITE VI     (1/1) 

 

LIITE VI: TERMINAALITRAKTORIN TEOREETTINEN TEHON TARVE (1/1) 

 

Perustiedot:  Kalmar Ottawa 4x2 

Massa  mottawa= 6577 kg 

Maksimikuorma mmax = 27216 kg 

Kokonaispaino mkok= mottawa + mmax = 6577 kg + 27216 kg = 33793 kg 

Teho  Pottawa = 120 kW 

Kuorman nostamiseen kuluva aika t = 2 s 

Kuorman nosto matka  h = 0.5 m 

Lähde: Kalmar 2011, 189 

 

Kiihdytyksen ja jarrutuksen laskenta samalla periaattella kuin liitteessä II, harvesterin 
kiihdytys. 

 

Esimerkiksi Kalmar Ottawa 4x2 täyden kuorman nosto. 

 

Nostoon tarvittava energia 

 Ep  =  mmaxgh=27216 kg·9.81
m
s2 ·0.5m=133494.5 J  

Nostoon tarvittava teho 

 
P  =

w
t =
Ep
t =

133494.5 J
2 s =66747.24 W ≈66.747 kW 

 

 


