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Energian kulutuksen pienentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen ovat nykyaikana 

tärkeässä osassa laitteita ja järjestelmiä suunniteltaessa. LUT:ssa kehitetty 

sähköhydraulinen energiamuunnin pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen hydraulisten 

järjestelmien osalta. Se on alunperin suunniteltu hybridityökoneita silmällä pitäen, ja tässä 

työssä selvitetään työkoneiden ohella, millä muilla sovellusalueilla sitä voisi hyödyntää. 

Lisäksi tarkoituksena on selvittää hybridityökoneiden tämänhetkistä kehitysastetta. 

 

Työn tuloksena selvisi muun muassa, että muita mahdollisia sovellusalueita olisivat 

esimerkiksi laivat sekä erilaiset nosturit ja nostolaitteet. Yleisesti ottaen sellaiset kohteet, 

joissa toimilaitteiden tuottama energia muuntuu muotoon, josta se on vielä mahdollista 

muuntaa takaisin hydraulipiirin energiaksi. Energiaa ei saada talteen kohteista, joissa 

käytettävät voimat ovat pieniä tai satunnaisia tai jos energia muuttuu muotoon, josta sitä ei 

saada muunnettua takaisin hydraulipiirin energiaksi. Tällöin muuntimella voidaan 

kuitenkin mahdollisesti pienentää häviöitä muodostamalla paikallisia hydraulipiirejä, joihin 

energia tuodaan sähkökaapelilla. Hybridityökoneita on jo olemassa joitakin malleja eri 

valmistajilla ja monella on myös lisää suunnitteilla. 



 

 

ABSTRACT 

 

Lappeenranta University of Technology 
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Electrical Engineering 
 
Jaakko Roima 
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2015 
 
Bachelor’s Thesis.  
38 p. 
 
Examiner: associate professor Lasse Laurila 
 

Minimizing energy usage and maximizing energy efficiency of different systems are im-

portant things to consider in today’s world. LUT has developed an integrated electrohy-

draulic energy converter (IEHEC), which aims to address these issues in hydraulic sys-

tems. It is originally developed for hybrid mobile working machines. In addition to these, 

other possible applications for the converter are examined. Also another goal of the thesis 

is to take a general look on the currently available commercial hybrid mobile working ma-

chines and their stage of development. 

 

The outcome of the thesis is that the best other application fields would be large ships and 

different kind of lifts and cranes. In general, any machine where the energy produced by 

the actuators can be converted back to hydraulic energy. On the other hand, the energy 

converter may not be very useful when the forces used are small or arbitrary or if the ener-

gy is converted in to an unrecoverable form. In these cases, there needs to be other more 

substantial reasons to use the converter. Quite a few manufacturers have some commercial 

hybrid mobile working machine models and there is more to be planned. 
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1.  JOHDANTO  

1.1 Taustaa 

Energiatehokkuus ja energian kulutuksen pienentäminen ovat nykyaikana tärkeässä osassa 

ilmastonmuutoksen hillitsemisessä hiilidioksidipäästöjä vähentämällä sekä luonnonvarojen 

säästämisessä. Monella alueella pyritään nykyään laitteiden ja järjestelmien pieneen 

energiankulutukseen ja hyvään energiatehokkuuteen, ja tämä pätee myös hydraulisissa 

järjestelmissä.  

 

LUT:ssa on suunniteltu uudentyyppinen hydraulisen voiman lähde, joka mahdollistaa 

hydraulijärjestelmien energiatehokkuuden parantamisen. Hydraulisissa järjestelmissä on 

paljon energiansäästöpotentiaalia, sillä niissä tapahtuu monenlaisia häviöitä sekä 

normaalisti osa energiasta, mikä oltaisi voitu ottaa talteen, menee hukkaan muuttuessaan 

lämmöksi. 

1.2 Tavoite ja aiheen rajaus 

Työn tavoitteena on selvittää sähköhydraulisen energiamuuntimen toimintaperiaatetta ja 

mahdollisia käyttökohteita hybridityökoneiden lisäksi. Samalla arvioidaan, miten 

sovelluksissa saataisiin maksimoitua energiatehokkuus ja energian talteenotto. Lisäksi on 

tarkoituksena selvittää hybridityökoneiden toimintaperiaatetta ja pumpun toimintaa 

hybridityökonekäytössä. Yksi tavoite on myös selvittää hybridityökoneiden kehitysastetta. 

 

Lähteinä työssä on käytetty alan kirjallisuutta, aiempia diplomi- ja kandidaatintöitä, 

julkaisuja, artikkeleita ja internetistä löytyvää materiaalia. Ensin tutustutaan hydrauliikan 

perusteisiin, sen jälkeen muuntimen toimintaperiaatteeseen. Tämän jälkeen mietitään 

mahdollisia sovellusalueita ja -kohteita ja lopuksi tutustutaan hybridityökoneisiin ja niiden 

kehitysasteeseen. 

2. HYDRAULIIKKA 

2.1 Perusteet 

Hydraulijärjestelmillä välitetään tehoa paikasta toiseen. Tehoa välittävänä aineena on 

hydraulineste, johon teho sidotaan paineena ja tilavuusvirtana. Järjestelmä muuttaa 

syötettävän mekaanisen tehon hydrauliseksi, välittää sen haluttuun kohteeseen ja muuntaa 

sen takaisin mekaaniseksi tehoksi kyseessä olevan sovelluksen käyttön. Pneumatiikka on 

hydrauliikan kaltainen tehonsiirtotapa, mutta siinä käytetään kaasua nesteen sijasta. 
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Hydrauliikka ja pneumatiikka mekaanisen ja sähköisen tehonsiirron lisäksi ovat 

yleisimmin käytetyt tehonsiirtotavat. 

 

Hydrauliset järjestelmät voivat olla joko avoimia tai suljettuja. Avoimissa järjestelmissä on 

suuri nestesäiliö, josta neste imetään järjestelmään ja johon se palaa toimilaitteilta. Pumppu 

on yksisuuntainen, joten toimilaitteiden liikesuuntia ei voi ohjata pumpulla, vaan siihen 

käytetään suuntaventtiileitä, jolloin puhutaan venttiiliohjatusta järjestelmästä. Avoimia 

järjestelmiä käytetään tyypillisesti sylinterikäytöissä, niin teollisuudessa kuin 

työkoneissakin. Suljetut hydraulijärjestelmät puolestaan ovat tyypillisiä moottorikäyttöjen 

yhteydessä, kuten liikkuvassa kalustossa. Niissä on pumppuna useimmiten kaksisuuntainen 

säätötilavuuspumppu, joten virtauksen suunnalla voidaan määrätä toimilaitteen liikesuunta 

ja kierrostilavuudella liikenopeus. Tällainen järjestelmä on pumppuohjattu.  

 

Hydraulinesteen ensisijainen tehtävä on tehon välittäminen järjestelmässä. Lisäksi sillä on 

myös järjestelmän huoltoon ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä, kuten jäähdytys, liikkuvien 

osien voitelu, järjestelmän tiivistys ja järjestelmästä irronneiden epäpuhtauksien kuljetus 

suodattimeen tai säiliöön. Nesteeltä vaadittavat ominaisuudet riippuvat sovelluskohteesta. 

Yleensä hydraulinesteenä käytetään erityyppisiä öljyjä tai vettä. 

2.2 Toimilaitteet 

2.2.1 Sylinterit 

Sylinterit muuntavat hydraulisen tehon mekaaniseksi, suoraviivaiseksi liikkeeksi. Sylinterit 

voidaan luokitella toimintaperiaatteensa mukaisesti yksi- tai kaksitoimisiin sylintereihin. 

Yksitoiminen sylinteri, esimerkiksi kuvassa 1, voi tuottaa voimaa vain toiseen 

liikesuuntaan, ja paluuliike toteutetaan ulkoisella voimalla. Kaksitoimisia sylintereitä taas 

voidaan käyttää hydraulisesti molempiin suuntiin. 

 

Yksitoimisissa sylintereissä on vain yksi nesteliitäntä. Näitä ovat mäntätyyppiset sylinterit, 

uppomäntäsylinterit sekä yksitoimiset teleskooppisylinterit. Varsinaiset yksitoimiset 

sylinterit ovat harvinaisia ja yleensä niiden tilalla käytetään kaksitoimista rakennetta 

yksisuuntaisena. Uppomäntäsylinterissä ei ole erillistä mäntää, vaan myös männänvarsi 

toimii mäntänä. Tämän ansiosta rakenne kestää suurta kuormitusta, ja sen sovelluskohteita 

ovatkin esimerkiksi puristimet, trukit, nostolavat ja kiinnittimet. Teleskooppisylinterissä on 

useita mäntiä sisäkkäin, jolloin sylinterin iskunpituus saadaan suureksi asennuspituuteen 

nähden. Sen sovelluskohteita ovat muun muassa nostolavat ja kippilaitteet. 

 



8 

 

 

 

Kuva 1. Yksitoiminen teleskooppisylinteri. [Jungwoo Hydraulic] 

 

Kaksitoimisia sylintereitä käytetään molempiin suuntiin hydraulisesti. Tähän ryhmään 

kuluvat yksi- tai kaksipuolisella männänvarrella varustetut sylinterit ja kaksitoimiset 

teleskooppisylinterit. Kuvassa 2 on esitetty kaksitoiminen sylinteri yksipuolisella 

männänvarrella ja kuvassa 3 puolestaan kaksipuolisella männänvarrella. 

 

 

Kuva 2. Yksipuolisella männänvarrella varustettu kaksitoiminen sylinteri. [Jungwoo 

Hydraulic] 

 

Kun yksipuolisessa sylinterissä käytetään samaa syöttöpainetta ja tilavuusvirtaa, ovat 

saatavat voimat ja nopeudet erilaisia plus- ja miinusliikkeissä. Tämä johtuu männän 

paineenalaisten vaikutuspinta-alojen erisuuruudesta eri puolilla mäntää. Sylinteriä 

käytetään laajasti sekä teollisuudessa että liikkuvassa kalustossa. 

 

 

 

Kuva 3. Kaksipuolisella männänvarrella varustettu kaksitoiminen sylinteri. [Jungwoo 

Hydraulic] 
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Kaksipuolisella männänvarrella varustetussa sylinterissä männän eri puolien pinta-alat ovat 

yhtä suuret, joten myös voima ja nopeudet ovat yhtä suuret eri liikesuuntiin. Käyttökohteita 

ovat esimerkiksi servo- ja ohjausjärjestelmät. 

2.2.2 Hydraulimoottorit 

Hydrauliset moottorit muuntavat hydraulisen tehon mekaaniseksi, pyöriväksi liikkeeksi. 

Ne ovat siis periaatteessa hydraulipumppujen vastakohta. Rakenteensa perusteella ne 

voidaan jakaa hammaspyörä-, siipi- ja mäntämoottoreihin. Moottorit voidaan myös 

luokitella vakio- sekä säätötilavuuksisiin. Vakiotilavuusmoottorin pyörimisnopeuden säätö 

edellyttää tilavuusvirran säätöä joko pumpun tai venttiilien avulla. 

Säätötilavuusmoottorissa sen sijaan voidaan moottorin kierrostilavuutta muuttamalla saada 

aikaan muutos pyörimisnopeudessa niin, että tilavuusvirta pysyy vakiona. 

 

Pyörimisnopeuden ja -suunnan perusteella moottorit voidaan jakaa yksi- ja 

kaksisuuntaisiin sekä taulukon 1 mukaan erinopeuksisiin moottoreihin. Kaksisuuntaisissa 

moottoreissa pyörimissuunnan vaihto toteutetaan kääntämällä virtauksen suunta. 

 

Taulukko 1. Moottoreiden jako pyörimisnopeuden mukaan. [Hydraulitekniikka] 

 

Nopeusalue r/min 

Hidaskäyntiset 1-150 

Keskinopeuksiset 10-750 

Nopeakäyntiset 300-5000 

 

 

Hidaskäyntisissä moottoreissa on tyypillisesti suuri kierrostilavuus. Tästä seuraa hidas, 

tasainen pyörimisnopeus ja suuri vääntömomentti. Niitä käytetään esimerkiksi 

maansiirtokoneiden, työstökoneiden ja vinssien käyttömoottoreina. Hidaskäyntiset 

moottorit voidaan jakaa rakenteensa perusteella radiaalimäntämoottoreihin, 

monikammioisiin siipimoottoreihin sekä orbitaalimoottoreihin. 

 

Keskinopeusalueen moottorit ovat ominaisuuksiltaan hidas- ja nopeakäyntisten moottorien 

välissä, ja niillä voidaan saavuttaa vaihtelevia ominaisuuksia pyörimisnopeuden ja 

vääntömomentin suhteen. Ne jaetaan gerotor-moottoreihin ja staattoriaksiaalimoottoreihin. 

 

Nopeakäyntisillä moottorilla on suuri kiihtyvyys, keskisuuri momentti sekä melko tasainen 

pyörimisnopeus kuormituksen vaihteluista huolimatta. Ne soveltuvat esimerkiksi 
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puhaltimiin, kompressoreihin ja generaattoreihin. Ne voidaan jakaa ulkoryntöisiin 

hammaspyörämoottoreihin, siipimoottoreihin  sekä aksiaalimäntämoottoreihin. 

2.3 Pumput 

Pumput muuntavat mekaanisen tehon hydrauliseksi. Pumppujen teholähteenä käytetään 

yleensä sähkö- tai polttomoottoria. Pumput voidaan jakaa toimintaperiaatteensa perusteella 

hydrodynaamisiin ja hydrostaattisiin pumppuihin. Hydrodynaamisissa pumpuissa imu- ja 

painepuolta ei ole erotettu toisistaan ja niiden tuotto riippuu suuresti kehitetystä paineesta. 

Jos pumppu pysähtyy, neste pääsee suoraan pumpun läpi ja paine alenee nopeasti. Ne eivät 

myöskään pysty kehittämään suuria paineita, eikä niitä näiden seikkojen vuoksi tavallisesti 

käytetä hydrauliikassa. Hydrostaattisissa pumpuissa taas imu- ja painepuolet on erotettu 

toisistaan eikä niiden tuottama tilavuusvirta riipu juurikaan painepuolella vallitsevasta 

paineesta. Tämän vuoksi ne soveltuvat hyvin hydrauliikkajärjestelmiin. Ne voidaan 

luokitella rakenteensa perusteella hammaspyörä-, ruuvi-, siipi- ja mäntäpumppuihin. Eri 

rakenteilla saavutetaan erilaisia ominaisuuksia esimerkiksi käytettävän paineen, 

hyötysuhteen, pyörimisnopeuden tai säädettävyyden osalta. 

 

2.3.1 Hammaspyöräpumput 

Hammaspyöräpumput ovat vakiotilavuuspumppuja. Neste siirretään imuliitännästä 

paineliitäntään seinän ja hampaiden muodostamissa suljetuissa kammioissa. 

Hammaspyöräpumput voidaan jakaa hammaspyörien sijainnin perusteella ulko- ja 

sisäryntöisiin ja pyörien lukumäärän perusteella kaksi- tai monipyöräisiin pumppuihin. 

Kuvassa 4 on esitetty yleisin hammaspyöräpumppu, kaksipyöräinen ulkoryntöinen 

pumppu. 

 

 

Kuva 4. Ulkoryntöisen hammaspyöräpumpun periaatekuva. [Bosch Rexroth] 
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Toinen hammaspyöristä eli käyttävä pyörä on kytketty moottorin akselille, ja toinen pyörii 

vapaasti. Pyörät pyörivät vastakkaisiin suuntiin ja siirtävät nestettä ulkokehän kautta 

pyörien lovissa imupuolelta painepuolelle. Nesteen siirtymisen takaisin estää hampaiden 

kosketus ryntökohdassa ja siitä johtuva tiivistys. 

 

Pumpun tuottama tilavuusvirta ei ole tasainen, sillä tiivistyskohta vaihtelee. Vaihtelu on 

sitä suurempaa, mitä pienempi on hammasluku. Pumpussa esiintyy myös aina jonkin 

verran vuotohäviöitä. Riippuen pumpun sisäisen rakenteen toteutuksesta, suurin saavutettu 

hyötysuhde on aksiaalisesti kompensoidulla rakenteella        ja radiaalisesti 

kompensoidulla rakenteella        . 

2.3.2 Ruuvipumput 

Ruuvipumput ovat vakiotilavuuspumppuja, ja ne voidaan luokitella ruuvien lukumäärän 

perusteella. Yleisimmät ovat kaksi- tai kolmeruuvisia.  

 

Keskimmäinen ruuvi on kytketty moottorin akselille ja sivuruuvit ovat vapaasti pyöriviä, 

keskiruuvin pyörittämiä. Kun ruuvia pyöritetään, sivuruuvit pyörivät vastakkaiseen 

suuntaan, jolloin vierekkäisten ruuvien kierteiden välille syntyy liikkuvia tiivistyskohtia, 

jotka kuljettavat nestettä imukammiosta painekammioon.  

 

Pumpun tuottama tilavuusvirta on erittäin tasainen ja melutaso alhainen. Pumppua voidaan 

käyttää hyvin suurilla pyörimisnopeuksilla, jolloin saavutetaan suuria tilavuusvirtoja jo 

pienikokoisilla pumpuilla. Pumpussa on kuitenkin muita pumpputyyppejä huonompi 

hyötysuhde, parhaimmillaan            . 

2.3.3 Siipipumput 

Siipipumput voivat olla vakio- tai säätötilavuuksisia. Ne voidaan jakaa pumppuihin, joissa 

siivet on sijoitettu pyörivään roottoriin ja pumppuihin, joiden siivet ovat staattorissa. 

Tyypistä riippumatta neste siirretään pumpun seinämän, roottorin ja siipien välisissä 

kammioissa. 

2.3.4 Mäntäpumput 

Mäntäpumput ovat vakio- tai säätötilavuuksisia. Ne voidaan luokitella mäntien sijainnin 

perusteella rivimäntä-, radiaalimäntä- ja aksiaalimäntäpumppuihin. Neste saadaan siirrettyä 

puolelta toiselle männän edestakaisen liikkeen avulla. Niihin tarvitaan edestakaisen 

liikkeen vuoksi erillinen tilavuusvirran ohjausjärjestelmä. Tässä käsitellään tarkemmin 

aksiaalimäntäpumppuja. 
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Aksiaalimäntäpumpuissa sylinterit on sijoitettu akselin suuntaisesti. Mäntiä liikuttavan 

mekanismin perusteella voidaan erottaa suoraroottori- eli vinolevypumput, kulmaroottori- 

eli vinoakselipumput ja staattoriaksiaalipumput. Kuvassa 5 on esitetty tyypillinen 

vinolevy- ja kuvassa 6 vinoakselipumppu. 

 

Suoraroottoripumpuissa mäntiä liikuttava vinolevy on kiinteä ja sylinteriryhmä pyörii. 

Männät, joita on yleensä 5-9 kappaletta, ovat kiinnitetty tasoon, joka liukuu pitkin 

vinolevyä aikaansaaden mäntien edestakaisen liikkeen. 

 

 

Kuva 5. Vinolevypumppu. [Bosch Rexroth] 

 

Kulmaroottoripumpuissa männät on kiinnitetty pallonivelin käyttöakseliin ja ne sijaitsevat 

pyörivässä sylinteriryhmässä, jota on kallistettu käyttöakseliin nähden. Näiden välinen 

kulma aikaansaa mäntien edestakaisen liikkeen akselin pyöriessä. 

 

 

Kuva 6. Vinoakselipumppu. [Bosch Rexroth] 

 

Staattoriaksiaalipumpuissa mäntien liike saadaan aikaan käyttöakseliin kiinteästi 

kiinnitetyllä vinolevyllä ja männät ovat kiinteässä sylinteriryhmässä. Imujakson aika 

mäntien ulostyöntämisessä voidaan käyttää apuna mäntien sisällä sijaitsevia jousia. 

2.4 Häviöt 

Hydraulijärjestelmässä aiheutuu virtaushäviöitä, jotka ilmenevät paineen alenemana 

virtaussuunnassa. Häviöitä aiheutuu putkistossa johtuen kitkavastuksesta ja toimilaitteissa 

sekä liittimissä johtuen virtaussuunnan muutoksista. Häviöiden suuruuteen vaikuttavat 

muun muassa hydraulinesteen ominaisuudet, letkujen pituudet ja poikkipinta-alat, 
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virtausnopeus sekä liittimien ja venttiilien tyyppi ja määrä. Yleensä mitä suurempi 

viskositeetti ja pienempi lämpötila nesteellä on, sitä suuremmat ovat häviöt. Mitä pidempiä 

letkuja järjestelmässä joudutaan käyttämään, sitä suuremmat ovat häviöt, sillä kitkan 

vaikuttava pinta-ala on suurempi. Toisaalta mitä suurempi poikkipinta-ala letkulla on, sitä 

pienemmät ovat häviöt. Tämä johtuu virtausnopeuden alenemisesta suuremmassa letkussa 

samalla tilavuusvirralla. Häviöt lisääntyvät, kun virtausnopeus kasvaa. Lisäksi liittimissä 

tai toimilaitteissa, joissa virtauksen suuntaa joudutaan kääntämään esimerkiksi 90 astetta, 

aiheutuu aina kertavastushäviöitä. 

2.5 Käyttökohteet ja hyödyt sekä haitat 

Hydrauliikkaa käytetään hyvin monipuolisesti muun muassa teollisuudessa, työkoneissa, 

työkaluissa ja liikennevälineissä. Teollisuudessa sitä hyödynnetään esimerkiksi 

työstökoneissa, puristimissa, valsseissa ja paperikoneissa sekä automaatiossa. Liikkuvassa 

kalustossa sitä käytetään muun muassa maatalous- ja maansiirtokoneissa, 

kaivosteollisuudessa, metsäkoneissa, nostureissa, trukeissa. Liikennevälineissä kohteita 

ovat esimerkiksi junat, lentokoneet, autot ja laivat. Hydraulisia työkaluja taas ovat muun 

muassa erilaiset leikkurit, levittimet, nostimet ja sahat. 

 

Hydrauliikalla saavutetaan hyvä tehotiheys sekä saadaan helposti aikaan suuria voimia, 

joita voidaan siirtää taipuisia letkuja pitkin. Toimilaitteilla voidaan helposti toteuttaa sekä 

lineaarinen että pyörivä liike ja voimaa voidaan säätää helposti. Hydraulista järjestelmää 

voidaan ylikuormittaa ilman vaurioita ja se on käyttökelpoinen laajalla lämpötila-alueella 

ja monenlaisissa olosuhteissa. 

 

Hydrauliikkajärjestelmässä tehohäviöt ovat suuria pitkillä siirtomatkoilla. Lisäksi 

järjestelmät vuotavat aina jonkin verran ja hydraulinesteet ovat palavia ja ympäristöä 

likaavia. Komponentit ovat kalliita ja niissä on tarkat toleranssivaatimukset. Myös 

neulanreikävuotojen ja letkurikkojen aiheuttamat riskit on huomioitava. 

 

3. ENERGIAMUUNNIN 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on suunniteltu uudenlainen sähkötoiminen 

hydraulisen voiman lähde, jolla on mahdollista regeneroida energiaa. Se siis mahdollistaa 

energian muuntamisen sähkö- ja hydraulisen tehon välillä molempiin suuntiin. Kompaktin 

kokonsa puolesta IEHEC (Integrated electro-hydraulic energy converter) on tarkoitettu 

ensisijaisesti työkoneisiin, kuten metsä-, kaivos- ja rakennuskoneet ja kuormaimet, mutta 

sitä voidaan käyttää periaatteessa hyvin monenlaisissa kohteissa, joissa hyödynnetään 
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hydrauliikkaa. IEHEC tarjoaa taajuudenmuuttajalla säädettynä energiaa säästävän 

kuristuksettoman säädön. Sellaisissa hydraulisissa järjestelmissä, joissa on pitkiä 

hydrauliletkuja tai on mahdollista ottaa talteen energiaa hydraulipiiristä, voidaan tämän 

energiamuuntimen avulla saavuttaa huomattavia energiansäästöjä. 

3.1 Rakenne ja toimintaperiaate 

Energian muuntaminen sähköisestä hydrauliseksi tapahtuu kahdessa eri vaiheessa. Ensin 

sähköinen energia muunnetaan mekaaniseksi ja sitten mekaaninen energia 

hydraulienergiaksi. Sähkömekaaninen muunnos tapahtuu sähkökoneen avulla ja muunnos 

mekaanisesta hydraulienergiaksi hydraulikoneen avulla. Nämä kaksi komponenttia voidaan 

IEHEC:ssa integroida pieneen tilaan, kun hydraulikone voidaan osittain sijoittaa 

sähkökoneen sisälle, kuten kuvan 7 poikkileikkauskuvasta nähdään. Öljyjäähdytteisen 

sähkökoneen ohella tämä mahdollistaa hyvän tehotiheyden. 

 

 

Kuva 7. Läpileikkaus integroidusta energiamuuntimesta. Hydraulikone on merkitty 

sinisellä. [Ponomarev 2013] 

 

Normaalissa käytössä sähkökone toimii moottorina ja hydraulikone pumppuna, jolloin 

sähköenergiaa muunnetaan hydraulipiirin energiaksi. Jos energiaa regeneroidaan 

hydraulipiiristä, toimii hydraulikone hydraulimoottorina ja muuntaa ylimääräisen 

hydraulienergian mekaaniseksi pyörimisenergiaksi. Sähkökone toimii generaattorina ja 
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muuntaa tämän mekaanisen energian sähköenergiaksi. Taajuudenmuuttajan avustuksella 

talteenotettu sähköenergia voidaan varastoida esimerkiksi kondensaattoriin tai akkuun. 

 

Hydraulikone on valittu valmiista kaupallisista vaihtoehdoista, ja sen valintaan täytyy 

kiinnittää huomiota, sillä sen täytyy pystyä toimimaan sekä hydraulipumppuna että -

moottorina, kun halutaan mukaan energiantalteenotto-ominaisuus. Kuvan 8 prototyypissä 

on käytössä vakiotilavuuksinen aksiaalimäntäpumppu. 

 

Sähkökoneena sen sijaan on varta vasten suunniteltu protyyppi, jossa on käytetty 

kestomagneettiteknologiaa, jolloin koneesta voidaan rakentaa helposti erikokoisia 

versioita. Sama teho voidaan saavuttaa erilaisilla mittasuhteilla. Koneella on lyhyt 

aksiaalinen pituus verrattuna normaaleihin sähkökoneisiin, lisäksi suuri napaparien määrä 

pienentää staattorin leveyttä vapauttaen tyhjää tilaa roottoriin, jolloin tätä tilaa voidaan 

hyödyntää muihin tarkoituksiin. Esimerkiksi hydraulikone voidaan osittain sijoittaa 

roottorin sisään, parantaen järjestelmän tehotiheyttä. 

 

 

Kuva 8. Ensimmäinen IEHEC:n 26 kW prototyyppi. Kuvan letkut ovat jäähdytyspiirin 

letkuja. [Ponomarev 2013] 
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Sähkökone on suunniteltu jäähdytettäväksi hydrauliöljyllä. Varsinainen pumpun työpiiri ja 

sähkökoneen jäähdytyspiiri ovat erilliset piirit. Riippuu hydraulijärjestelmän rakenteesta, 

miten paljon hydrauliöljyä on saatavilla jäähdytykseen ja miten helposti sitä voidaan 

käyttää ilman erillisiä komponentteja. Roottorin kestomagneetit saadaan hyvin 

jäähdytettyä, kun ne ovat upotettuna jäähdytyspiirissä kiertävään öljyyn. Lisäksi öljy 

vaimentaa koneen käyntiääntä. IEHEC on laboratoriotesteissä osoittautunut yllättävän 

hiljaiseksi. 

3.2 Hyödyt  

Energianmuuntimella saadaan monin tavoin parannettua järjestelmän energiatehokkuutta. 

Ylimääräistä energiaa, joka muutoin menisi lämpönä hukkaan, on mahdollista ottaa talteen 

hydraulipiiristä ja muuntaa takaisin sähköenergiaksi, esimerkiksi kuormaa laskettaessa. 

Tämä voidaan säilöä esimerkiksi superkondensaattoriin ja käyttää uudestaan. 

 

Lisäksi hyötysuhde paranee, kun käytetään vakiotilavuuksista hydraulikonetta ja säädetään 

tilavuusvirtaa sähkökoneen pyörimisnopeutta muuttamalla, verrattuna siihen että käytetään 

säätötilavuuksista pumppua, jonka avulla tilavuusvirtaa ohjataan. Tällöin sähkö- ja 

hydraulikone pyörii vain sillon kuin tehoa vaaditaan ja vain sillä nopeudella, mitä 

tarvitaan, toisin kuin dieselmoottorin akselilla oleva hydraulikone, joka pyörii koko ajan 

dieselmoottorin akselin nopeudella, vaikka ei tuottaisikaan virtausta. Jos järjestelmässä 

käytetään vakiotilavuuksista pumppua ilman erillistä nopeussäätöä, on silloin 

säätötilavuuksisella pumpulla saavutettavissa parempi  järjestelmän kokonaishyötysuhde, 

koska tällöin öljy ei kierrä ja lämpene turhaan putkissa, vaikka mitään hydraulienergiaa ei 

käytetä, eikä tarvita venttiileillä tapahtuvaa virtauksen säätöä.  Lisäksi jos sähkökonetta 

ohjataan taajuusmuuttajalla, mahdollistaa se hyvän hyötysuhteen verrattuna muihin 

sähkökoneen säätötapoihin. 

 

Kuvasta 9 nähdään, että muuntimella saavutetaan myös tilansäästöä. Hybridikäyttöön 

lähtökohtaisesti suunniteltu, sähköstä energiansa saava integroitu energiamuunnin vie 

aksiaalisessa suunnassa tilaa vain 398 mm verrattuna kuvitteelliseen tavallisella 

sähkökoneella toteutettuun käyttöön, joka vie 1022 mm. Lisäksi 26 kW integroitu 

energiamuunnin painaa vain 110 kg, mikä on vain 53% tavallisen 30 kW 

induktiomoottorin ja saman pumpun painosta.  
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Kuva 9. Erilliskomponeista koottava käyttö (tavallinen 30 kW induktiomoottori ja 

hydraulikone) verrattuna integroituun 26 kW energiamuuntimeen. [Ponomarev 2013] 

 

Hydraulijärjestelmän, jossa on pitkiä tehonsiirtomatkoja, energiatehokkuutta voidaan 

parantaa paikallisilla hydraulipiireillä. Hydraulisen energian siirtoon tarvittavat 

hydrauliletkut ja -putket ovat suurin häviöiden aiheuttaja hydraulijärjestelmissä. Kun 

sijoitetaan sähkö- ja hydraulikone sekä öljysäiliö toimilaitteen lähelle, esimerkiksi 

työkoneen puomin päähän koneen rungon sijasta, voidaan tarvittava energia siirtää 

sähkökaapelia pitkin, jolloin siirtohäviöt jäävät huomattavasti hydraulisia vastaavia 

häviöitä pienemmiksi. Tämä on mahdollista energiamuuntimen pienen koon ansiosta. 

Siirrettäessä sähköenergia vaihtosähkönä, voi taajuudenmuuttaja sijaita koneen rungon 

puolella.  

 

Yhtenä haittana tässä kuitenkin on, että järjestelmästä tulee monimutkaisempi, kun 

energiaa muunnetaan kahteen eri suuntaan ja sitä varastoidaan. Lisäksi, jos rakennetaan 

useita erillisiä hydraulipiirejä letkujen lyhentämisen ja häviöiden vähentämisen toivossa, 

voi se tehdä kokonaisuudesta monimutkaisemman ja todennäköisesti kalliimman, kun on 

useita eri pumppuja ja säiliöitä ja osaa toiminnoista ohjataan sähkömoottorilla ja osaa 

venttiileillä. Toisaalta erilliset sähkösyöttöiset paikalliset hydraulipiirit säilyvät 

toimintakykyisinä jonkin aikaa akusta syötettynä verrattuna tilanteeseen, jossa 

tavanomaisen järjestelmän yksi päähydraulipumppu tai dieselmoottori vioittuisi. 
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3.2.1 Energian talteenotto 

Kun hydraulisella sylinterillä tehdään työtä, se tehdään yleensä jotain toista voimaa 

vastaan. Tämä voima voi olla esimerkiksi painovoima, jos nostetaan ylöspäin jotain 

kuormaa. Jos sylinterillä liikutetaan kappaletta vaakasuunnassa, tehdään työtä kitkavoimaa 

vastaan. Jos taas esimerkiksi puristetaan tai leikataan kappaletta, työtä tehdään kappaleen 

mäntään kohdistamaa vastavoimaa vastaan. 

 

Energiaa on mahdollista ottaa talteen tapauksessa, kun sylinteri tekee työtä, jossa 

hydraulinen energia muuntuu muotoon, josta se on vielä mahdollista muuntaa takaisin 

hydraulipiirin energiaksi. Jos kuormaa työnnetään vaakasuunnassa, energia muuntuu 

kitkan kautta lämmöksi, eikä sitä enää saada talteen. Tai jos puristetaan tai leikataan jotain 

kappaletta, energia muuntuu muotoon, josta sitä ei voida enää muuntaa takaisin 

talteenotettavaan mutooon. Mutta jos työ tehdään painovoimaa vastaan nostamalla 

kappaletta ylöspäin, energia muuntuu kappaleen potentiaalienergiaksi    yhtälön (1) 

mukaisesti 

 

      .                 (1) 

 

Kappaleen potentiaalienergian suuruuteen vaikuttavat siis kappaleen massa m, 

putoamiskiihtyvyys g sekä nostokorkeus h. Kun kuorman annetaan laskeutua takaisin alas,  

muuntuu potentiaalienergia takaisin hydraulipiirin energiaksi. Tämä energia menee 

tavallisesti hukkaan, kun se muuntuu hydraulinesteen lämpöenergiaksi venttiilissä, mutta 

IEHEC:ssä tämä energia voi pyörittää hydraulimoottorin välityksellä sähkökonetta, joka 

generoi siitä sähköenergiaa. 

 

Talteenotettavissa olevan energian määrä siis riippuu suoraan alas laskettavan kuorman 

massasta. Toisin sanottuna sovelluksista, joissa kuorma nostetaan ylös ja sen jälkeen yhtä 

suuri tai suurempi kuorma lasketaan alas, saadaan enemmän energiaa talteen, kuin 

sovelluksista, joissa kuorma vain nostetaan ylös pysyvästi. Lisäksi mitä pidempiä matkoja 

kuormia liikutetaan korkeussuunnassa (nostokorkeus h), sitä enemmän energiaa 

varastoituu potentiaalienergiaksi.  

 

Hydraulimoottoreilla voidaan muuntaa hydraulista energiaa mekaaniseksi 

pyörimisenergiaksi. Niitä käytetään esimerkiksi kohteissa, joissa tarvitaan suurta vääntöä 

pienilläkin kierroksilla, tai joissa sähkömoottoria ei ole mahdollista käyttää tilarajoitusten 

tai olosuhteiden vuoksi. Jos hydraulimoottorilla liikutetaan kuormaa, jota täytyy jossain 

vaiheessa myös hidastaa, on mahdollista ottaa jarrutuksessa muutoin hukkaan menevää 
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energiaa talteen. Esimerkiksi nosturien vinssit tai liikkuvien työkoneiden 

ajovoimansiirrossa käytettävät hydraulimoottorit. 

 

3.2.2 Hydrauliletkujen lyhentäminen 

Hydraulisen tehon siirto pumpulta ohjaus- ja toimilaitteille vaatii komponenttien välisiä 

virtauskanavia. Hydrauliletkut ja -putket ovat suuri häviöiden aiheuttaja 

hydraulijärjestelmässä. Järjestelmissä joissa joudutaan käyttämään pitkiä, esimerkiksi yli 

10 metrin pituisia letkuja, voitaisiin parantaa hyötysuhdetta, jos letkuja voitaisiin lyhentää. 

Tämä on mahdollista, jos sijoitetaan hydraulipumppu, säiliö ja muut järjestelmän osat 

toimilaitteen lähelle. Tällöin letku voidaan korvata sähköjohdolla, jossa on huomattavasti 

pienemmät häviöt, lisäksi se on ohuempaa ja taipuisempaa, joten se voidaan sijoittaa 

samalle tai jopa paremmalle paikalle kuin letku. Energiamuuntimen pieni koko ja paino 

verrattuna tavalliseen sähkömoottorikäyttöön tekee tästä helpommin toteutettavissa olevaa, 

jos tilaa ei ole paljon käytössä. 

 

Työkoneiden hydrauliikkajärjestelmissä käytetään tyypillisesti 150-250 barin paineita, 

jolloin hydrauliletkun ulkohalkaisija on noin 15-20 mm. Samanpaksuisella teollisuuden 

kolmivaiheisella sähköjohdolla voidaan siirtää noin 100-150 A virtaa, mikä vastaa 

esimerkiksi 400 V jännitteellä noin 60-90 kW tehoa. Kuvassa 10 on esitetty letkun 

tilavuusvirta verrattuna virtausnopeuteen ja poikkipinta-alaan. 
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Kuva 10. Letkun poikkipinta-ala, virtausnopeus ja tilavuusvirta. [Bridgestone] 

 

3.2.3 Tilan- ja painonsäästö 

Avoimeen hydraulijärjestelmään kuuluu pumppu sekä sen moottori, nestesäiliö, letkuja, 

suodattimia, venttiilejä ja toimilaitteita. Näistä eniten tilaa vie pumpun moottori sekä 

nestesäiliö. Säiliön tilavuuteen voidaan jonkin verran vaikuttaa järjestelmän suunnittelulla, 

mutta moottori vie joka tapauksessa tilaa. Käyttökohteissa, joissa pumppua käytetään 

sähkömoottorilla, voi moottorin paino ja koko asettaa rajoituksia järjestelmän osien 

sijoittelulle. Jos taas pumppua pyöritetään polttomoottorilla, täytyy pumppu sijoittaa 

polttomoottorin läheisyyteen. Energiamuunnin pienentää sähkökoneen ja pumpun viemää 

tilaa ja painoa, vähentää järjestelmän kokonaispainoa ja mahdollistaa osien vapaamman 

suunnittelun, jos hydraulipiiri halutaan rakentaa toimilaitteen lähelle. 

 



21 

 

3.3 Hydraulikoneen valinta 

Jos energiamuuntimella on tarkoituksena ottaa talteen energiaa, sähkökoneen kanssa 

käytettävän hydraulikoneen täytyy pystyä toimimaan sekä hydraulipumppuna että -

moottorina. 

 

Hydraulimoottorit voidaan jakaa hidas-, keskinopeus- ja nopeakäyntisiin moottoreihin. 

Näistä nopeakäyntiset moottorit pystyvät parhaiten toimimaan myös pumppuina, tosin 

niiden rakenne ei toimintavaatimusten takia ole aivan samanlainen. Moottoreissa on muun 

muassa erillinen liitäntä vuodoille ja niiden pyörimissuuntaa voidaan vaihtaa useasti ja 

suuressakin kuormituksessa, toisin kuin pumpuissa. Molempia liitäntöjä voidaan myös 

kuormittaa yhtä lailla, toisin kuin pumpuissa, joissa yleensä imuliitännän kuormitus on 

rajoitettu. Tässä käyttötapauksessa pumpun ei tarvitse kuitenkaan olla säätötilavuuksinen, 

kun moottorin pyörimisnopeutta on mahdollista säätää.  

 

Lisäksi on olemassa erillisiä pumppu-moottoreita, jotka on tarkoitettu toimimaan sekä 

pumppuna että moottorina. Nopeakäyntiset moottorit voidaan rakenteensa perusteella jakaa 

ulkoryntöisiin hammaspyörämoottoreihin, siipimoottoreihin ja aksiaalimäntämoottoreihin. 

 

3.4 Aiemmat samankaltaiset järjestelmät 

Samanlaista ideaa energian talteenotosta on hyödynnetty tavallisissa 

pumppausjärjestelmissä, jos täytyy esimerkiksi siirtää nestettä eri paineessa olevien 

säiliöiden välillä molempiin suuntiin. On kehitetty pumppuja, jotka voivat muuntaa 

energiaa molempiin suuntiin ja ottaa energiaa talteen nesteiden potentiaalierosta. 

 

Hydrauliikkajärjestelmissä energiaa on joissakin tapauksissa otettu talteen niin, että se 

säilötään väliaikaisesti esimerkiksi kokoonpuristettavan kaasun energiaksi eli niin 

sanottuun paineakkuun, ja sitten vapautetaan, kun paine järjestelmässä laskee. On myös 

mahdollista käyttää erilaisia jousia tai massoja. Nämä järjestelmät ovat kuitenkin 

tarkoitettu energian varastointiin, eikä niinkään ylimääräisen energian talteenottoon. 

 

Lisäksi on olemassa hydrauligeneraattoreita, jotka on nimenomaan suunniteltu 

muuntamaan hydraulinen energia takaisin sähköenergiaksi. Ne eivät kuitenkaan liity 

varsinaisesti energianmuuntimeen, sillä ne toimivat vain yhteen suuntaan. 
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4. SOVELLUSKOHTEITA 

Tässä kappaleessa tutkitaan, missä ja miten näitä periaatteita käyttäen on mahdollista 

parantaa hydraulijärjestelmiä ja miten energiamuunninta voitaisiin hyödyntää. Työkoneita 

käsitellään enemmän erillisessä kappaleessa. 

4.1 Nostimet ja nosturit 

Nostimia on lukuisia eri tyyppejä, eri käyttötarkoituksiin, erilaisille massoille ja erilaisiin 

olosuhteisiin. On olemassa muun muassa eri tyyppisiä henkilönostimia, tavaranostimia ja 

nostolavoja. Näitä on olemassa paikallaan olevia, ajettavia, hinattavia ja työnnettäviä 

versioita. Käyttövoimana voi olla poltto- tai sähkömoottori. Lavakuorma voi vaihdella 

saksilavanostimilla riippuen käyttövoimasta 200-1000 kg välillä. Moottorin teho on 

pienemmissä malleissa noin 5 kW ja suurimmissa polttomoottorikäyttöisissä malleissa 

kymmeniä kilowatteja. Pienemmät nostimet ja sisäkäyttöön tarkoitetut mallit toimivat 

sähkömoottorilla ja akulla, jota voidaan ladata sähköverkosta. Kuvassa 11 on pienempää  

mittaluokkaa edustava saksilavatyyppinen henkilönostin. Tehokkaammissa malleissa, jotka 

on tarkoitettu ulkokäyttöön, on polttomoottori. 

 

 

Kuva 11. Saksilavatyyppinen henkilönostin. [Pekkaniska] 
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Ajoneuvonostureita taas voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen ja ne ovat rakenteeltaan 

jykevämpiä kuin nostimet. Ne ovat ajettavia ja niissä on yleensä pitkä teleskooppipuomi, 

jonka avulla nostaminen tapahtuu. Ajoneuvonostureita on olemassa eri tarkoituksiin ja 

niiden nostokyky vaihtelee yleensä muutamasta kymmenestä tonnista jopa 500 tonniin asti. 

Pääpuomin pituus on kymmeniä metrejä. Moottorin teho vaihtelee noin sadasta useaan 

sataan kilowattiin. Kuvassa 12 on  esitetty suurempaa ääripäätä edustava ajoneuvonosturi. 

 

 

Kuva 12. Tyypillinen ajoneuvonosturi, jossa teleskooppisylinteri. [Pekkaniska] 

 

Yhteistä näille kaikille nostolaitteille kuitenkin on, että poikkeuksia lukuunottamatta ne 

toimivat hydrauliikalla. Hydraulipumppua pyörittää joko sähkö- tai polttomoottori. Lisäksi 

etenkin henkilönostimissa yleensä nostettava kuorma on yhtä suuri kuin laskettava kuorma. 

Kuormia laskettaessa voitaisiin ottaa talteen energiaa lyhytaikaisesti ja käyttää se taas 

seuraavassa nostoliikkeessä. Energia voitaisiin joko säilöä hydrauliseen paineakkuun tai 

muuntaa se energiamuuntimen avulla sähköiseksi ja varastoida lyhytaikaisesti esimerkiksi 

superkondensaattoriin. 

4.2 Trukit 

Trukeilla voidaan liikutella kuormia lyhyitä matkoja. Niitä on monenlaisia erilaisia ja eri 

kohteisiin tehtyjä. Kuvan 13 vastapainotrukki on yleisin, mutta on myös olemassa muun 

muassa keräilytrukkeja, lavansiirtotrukkeja, pinoamistrukkeja ja niin edelleen. Trukkeja 

käytetään muun muassa varastoissa, tehtaissa ja lastausalueilla. 
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Osassa trukeista kuorman liikuttelu korkeussuunnassa on toteutettu hydrauliikalla, ja 

trukkien energian talteenotosta on myös tehty tutkimusta ja kokeita, esimerkiksi LUT:ssa 

on tutkittu sähköisen energian talteenottojärjestelmän hyötysuhdetta trukissa. Tutkimusten 

[Minav 2009] tärkeimpinä tuloksina oli muun muassa, että trukeista on saatavissa 

merkittäviä määriä energiaa talteen, riippuen työkierrosta, ja että niiden hyötysuhde on 

normaalisti melko alhainen.  

 

 

Kuva 13. Tavallinen vastapainotrukki. [Sigma trukit] 

4.3 Teollisuus 

Teollisuuslaitoksissa ja tehtaissa, joissa usealle eri koneelle tai toimilaitteelle tuotetaan 

hydraulienergia keskitetysti yhdellä hydraulikoneikolla, tai sitten on jokin mittasuhteiltaan 

erityisen iso kone, joka käyttää hydrauliikkaa, saattaa putkilinjojen pituus kasvaa pitkäksi. 

Tällöin mahdollisesti voisi olla saavutettavissa hyötyä energiamuuntimella, tosin täytyy 

miettiä tapauskohtaisesti, miten paljon putkilinjan päässä oleva toimilaite kuluttaa energiaa 

ja onko järkevää ja kannattavaa käyttää erillistä pumppua laitteelle. Teollisuudessa on 

enemmän tilaa ja mahdollisuuksia käyttää metalliputkia letkujen sijasta. Niissä on 

huomattavasti pienemmät häviöt kuin työkoneissa käytettävissä letkuissa sekä 

pienihalkaisijaisissa putkissa. 

 

Hydrauliikkaa tarvitaan koneissa, joissa vaaditaan esimerkiksi jonkin kappaleen 

nostamista, työntämistä, puristamista, taivuttamista tai leikkaamista. Myös paineilmaa 

käytetään paljon teollisuudessa, mutta sillä ei päästä suuriin voimiin, jolloin hydraulisia 
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järjestelmiä tarvitaan. Hydrauliikalla päästään myös parempaan tarkkuuteen kuin 

paineilmajärjestelmillä, sillä neste ei ole niin kokoonpuristuvaa kuin ilma. 

 

Esimerkiksi terästeollisuudessa käsiteltävien kappaleiden massat ovat suuria, joten 

hydrauliikkaa käytetään laajalti. Toisaalta siellä on myös paljon korkeita lämpötiloja, 

jolloin palovaaran vuoksi käytetään vesihydrauliikkaa. Samoin autoteollisuuden 

hitsausroboteissa käytetään vesihydrauliikkaa. Myöskään elintarviketeollisuuteen ei 

vuotoriskin takia öljy sovellu hydraulinesteeksi. Toisin sanottuna näillä aloilla 

energianmuunninta ei helposti voisi soveltaa, jos se vaatii öljyä jäähdytysjärjestelmäänsä. 

4.4 Liikennevälineet 

Erilaisissa laivoissa käytetään hydrauliikkaa monissa paikoissa, muun muassa 

kansiluukuissa ja muissa ovissa, esimerkiksi keulassa, kannen erilaisissa nostolaitteissa, 

vinsseissä ja vinttureissa. Kuvassa 14 nähdään yksi tapa toteuttaa rahtilaivan kansiluukut 

hydrauliikkakäyttöisesti. Kuvassa 15 on hydraulikäyttöinen vinssi. Myös laivan ohjaus ja 

stabilointi voi olla toteutettu hydraulisesti. Näistä kohteista energiamuunninta voitaisiin 

käyttää nostolaitteissa ja ovien- ja kansiluukkujen avaamisessa ottamaan energiaa talteen. 

Lisäksi laivojen suurien mittasuhteiden ja etäisyyksien takia putkilinjoista tulee usein 

pitkiä, joten tälläkin tavalla olisi mahdollista saavuttaa säästöjä, joskin metalliputkissa on 

pienemmät häviöt kuin letkuissa. Jossain kohteessa talteen otetun energian voisi helposti 

käyttää toisessa kohteessa, jossa sitä tarvitaan, jos energia siirretään sähköjohtoja pitkin. 

 

 

Kuva 14. Tyypillinen hydrauliikkakäyttöinen rahtilaivan kansiluukku. Sivuilla olevat 

varret lukitsevat luukun paikalleen yläasentoon, ja se lasketaan takaisin alas painovoiman 

avulla. [TTS Group] 
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Kuva 15. Hydraulikäyttöinen vinssi. [TTS Group] 

 

Lentokoneissa hydrauliset järjestelmät ovat tärkeässä osassa. Hydrauliikkaa käytetään 

muun muassa ohjauspinnoissa ja laipoissa, ovissa, jarrutuksessa, laskutelineissä sekä 

erilaisissa pumpuissa ja generaattoreissa. Lisäksi esimerkiksi isojen 

matkustajalentokoneiden mittasuhteiden takia letkuista tulee pitkiä. Ongelmana tässä 

sovellusalueessa on kuitenkin se, että ilma-aluksien tekniikalle on tarkat 

turvallisuuskriteerit ja järjestelmät ovat monimutkaisia, joten uudenlaisen 

hydraulijärjestelmän kehittäminen olisi vaikeaa ja monimutkaista.  

4.5 Hybridityökoneet 

Työkoneita on olemassa paljon erilaisia ja eri tarkoituksiin. Metsätyökoneissa ja 

kuormaimissa on tyypillisesti pidempi puomi kuin esimerkiksi kaivinkoneissa, riippuen 

koneen tyypistä ja kokoluokasta. Kaivinkoneen puomin päässä on yleensä lisähydrauliikan 

ulosottoliitin hydrauliseen järjestelmään, josta puomiin kytkettävä työkalu ottaa 

tarvitsemansa energian. Riippuu työkoneen tyypistä, onko siinä pitkä sarjarakenteinen 

puomi kuten esimerkiksi metsätyökoneissa vai lyhyempi rinnakkaistyyppinen puomisto, 

esimerkiksi etukuormaajatraktorissa. 

 

Metsätyökoneissa puomin päähän sijoitetaan yleensä joko koura, jolla puita voidaan nostaa 

auton kyytiin tai harvesteripää, jolla puut kaadetaan ja sahataan sopivan mittaisiksi 

tukeiksi. Kaivinkoneissa työkaluna on yleensä kauha, mutta siihen voidaan erilaisia töitä 

varten asentaa esimerkiksi iskuvasara. Kauhaa ohjataan puomissa kiinni olevilla 

hydraulisylintereillä ja lisäksi siinä voi olla oma sylinteri, jolla sitä voidaan kallistaa. 
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Mitä pidempi puomi on, sitä enemmän häviöitä tapahtuu putkilinjassa ja näin ollen on 

mahdollisuus saavuttaa enemmän säästöjä. Mahdollisuuksien mukaan putkilinjassa 

käytetään teräsputkea, mutta nivelten ja läpivientien kohdalla sekä toimilaitteen liitynnässä 

letkua. Teräsputki on painosyistä yleensä turhan pienihalkaisijaista, josta aiheutuu 

suuremmat putkihäviöt. Lisäksi mitä enemmän puomin päässä oleva työkalu kuluttaa 

energiaa, myös sitä suuremmat ovat häviöt energiaa siirrettäessä. Työkalun massa 

vaikuttaa myös siihen, miten paljon energiaa tarvitaan puomin liikuttelemiseen. 

Esimerkiksi John Deeren harvesteripäiden massa vaihtelee noin 700 kilosta noin 1300 

kilogrammaan. Kaivinkoneen kauhan paino voi vaihdella muutamasta kymmenestä kilosta 

jopa yli tuhanteen kiloon, riippuen täysin koneen koosta, kauhan tyypistä ja tilavuudesta. 

Lisäksi tietenkin kauhan sisältö painaa. 

 

Kurottajat ovat kappaleiden siirtoon suunniteltuja työkoneita, joissa on yleensä suora 

teleskooppinen varsi. Sen päähän voidaan kiinnittää esimerkiksi konttikurottajassa laite, 

jolla voidaan tarttua ja nostaa kontteja, ja tukkikurottajan tapauksessa koura, jolla voidaan 

nostaa tukkeja. Kuvassa 16 nähdään Konecranesin konttikurottaja. Varren päässä oleva 

tartuntalaite toimii myös hydrauliikalla, mutta suurimman tehon tarvitsevat kaksi 

hydraulisylinteriä joilla kontti nostetaan ilmaan, sekä teleskooppisylinteri riippuen siitä, 

missä kulmassa varsi on. Riippuu tukkikurottajan työkohteesta ja käytöstä, miten paljon 

hyötyä energianmuuntimella saavutettaisiin. Jos kuormaa ei nosteta kovin korkealle 

siirrettäessä sitä tai puomin asentoa ei muuteta, ei hydraulienergiaa käytetä kovin paljoa 

eikä sitä ole myöskään otettavissa talteen.  
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Kuva 16. Konecranesin MV 4531 TB5 HLT konttikurottaja. [Konecranes] 

 

Toisaalta puomin päässä olevaa toimilaitetta voitaisiin käyttää paikallisella hydraulipiirillä, 

jolloin hydrauliset häviöt saadaan poistettua. Energiamuunnin on järkevää sijoittaa puomin 

kärkeen, jos työkalu tarvitsee paljon hydraulista energiaa ja puomi on tarpeeksi pitkä. 

Esimerkiksi kaivinkoneen luiskakauhan sylinterit eivät itse kuluta paljon energiaa, mutta 

kauhaan otettavaa kuormaa liikuttavat puomin sylinterit, jotka tarvitsevat enemmän 

energiaa ja niitä käytetään useammin. Riippuen näiden sijoittelusta voidaan arvioida 

paikallisen IEHEC-käytön kannattavuutta. Metsätyökoneen puomi taas on paljon pidempi 

ja harvesteripää kuluttaa myös enemmän energiaa sekä siinä saattaa olla myös potentiaalia 

ottaa energiaa talteen, jolloin etäsijoitus on selvästi järkevämpää. Toisaalta IEHEC-paketti 

nostaa puomin päässä olevaa massaa, jolloin puomia joudutaan vahvistamaan, mikä lisää 

valmistuskustannuksia. Näiden työkoneiden lisäksi on olemassa myös pidemmällä 

puomilla varustettuja kaivinkoneita (ns. long reach excavator), ja niissäkin voidaan joskus 

käyttää työkaluna harvesteripäätä, tosin tätä yhdistelmää ei käytetä yleensä Suomessa, vaan 

täällä tärkeämmässä osassa ovat harvesterit ja ajokoneet. 

 

Puomin liikuttamiseen käytettävien sylinterien käyttö energianmuuntimen kanssa on sitä 

järkevämpää, mitä pidempi puomi on sekä mitä suurempia kuormia sillä nostetaan tai mitä 

painavampi käytettävä työkalu puomin päässä on. Hybridityökoneita käsitellään lisää 5. 

kappaleessa. 
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4.6 Mihin energiamuunnin ei sovi 

Mitä suurempia voimia ja kuormia hydraulisella järjestelmällä käsitellään, sitä enemmän 

energiaa kuluu ja sitä suurempi on myös mahdollisesti talteenotettavissa olevan energian 

määrä. Näin ollen pienissä järjestelmissä ja sovelluksissa energian talteenotto ei ole 

järkevää tai edes kannattavaa. Lisäksi sovelluksissa, joissa laitetta käytetään esimerkiksi 

lähes koko ajan verrattuna satunnaiseen käyttöön, on suuremmat kokonais- 

energiansäästömahdollisuudet, vaikka tietysti järjestelmän energiankulutus pienenee myös 

muissakin sovelluksissa. 

 

Kohteissa, joissa ei ole saatavissa energiaa takaisin, kuten vaikkapa hydraulisissa 

työkaluissa, ei ole järkevää käyttää energianmuunninta, ellei siihen ole jotain muita 

tärkeämpiä syitä. Lisäksi työkaluissa käytettävät voimat ovat suhteellisen pieniä. 

5. HYBRIDITYÖKONEET 

Energiamuunnin on alunperin suunniteltu hybridityökoneisiin, joten tässä kappaleessa 

keskitytään tarkemmin työkoneiden toimintaan ja hydrauliikkaan. Työkoneet ovat 

perinteisesti toimineet polttomoottoreilla, mutta polttomoottoreiden tekniikka on jo 

kehitetty hyvin pitkälle, eikä siinä ole enää saavutettavissa merkittävää edistystä 

energiatehokkuudessa tai päästöjen pienentämisessä. Näin ollen on tarve miettiä muita 

keinoja työkoneiden kehittämiseen, kuten hybridisovellukset. 

5.1 Hybridityökone 

Ajoneuvo on hybridi, jos se käyttää useampaa kuin yhtä moottoria, yleensä sähkö- ja 

polttomoottoria. Hybridiajoneuvo voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Näistä yleisimmät 

ovat rinnakkais-, sarja- ja täyshybridit. 

 

Rinnakkaishybrideissä sähkömoottoria käytetään polttomoottorin rinnalla ja apuna. 

Sarjahybridissä polttomoottorilla käytetään generaattoria, jolla ladataan akkuja. 

Sähkömoottoria käytetään liikkumiseen. Täyshybridissä voidaan liikkua pelkän sähkö- tai 

polttomoottorin tai molempien avulla. 

 

Hybriditekniikka mahdollistaa polttomoottorin sammuttamisen, kun tehoa ei tarvita. 

Polttomoottorin kokoa voidaan myös pienentää, jolloin lämpötehokkuus paranee. 

Sähkömoottorilla on mahdollista ottaa jarrutusenergiaa talteen. Lisäksi polttomoottori 

voidaan kytkeä pois niillä alueilla, kun sen hyötysuhde on huono. 
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Työkoneissa hybridirakenteen avulla on mahdollista muun muassa sammuttaa 

polttomoottori joutokäynnin aikana, ottaa sähkömoottorilla jarrutusenergiaa talteen ajossa 

sekä parantaa polttomoottorin hyötysuhdetta pyörittämällä sitä paremman hyötysuhteen 

alueella. Esimerkiksi kuvassa 17 on Volvon hybridipyöräkuormaaja. Se perustuu 

rinnakkaishybridirakenteeseen. Sen ansiosta kuormaajan dieselmoottoria voidaan käyttää 

normaalia pienemmillä kierrosnopeuksilla, kun sähkömoottori toimii tarvittaessa sen 

rinnalla. Tämän avulla saavutetaan polttoaineen säästöä. Normaalikäytön yhteydessä 

sähkömoottori toimii generaattorina ja lataa akkuja. 

 

 

Kuva 17. Volvon L220F Hybrid -hybridipyöräkuormaaja. [Volvo] 

 

5.2 Työkoneiden hydrauliikka 

Työkoneissa käytetään hydrauliikkaa riippuen työkoneen mallista muun muassa puomin 

liikuttamiseen ja pituuden muuttamiseen, kuormien nostamiseen, työkalujen liikuttamiseen 

ja työkaluissa tarvittavien liikkuvien toimintojen toteuttamiseen. Joissakin työkoneissa  

myös ajovoimansiirrossa käytetään hydrauliikkaa ja hydraulimoottoreita. 

 

Työkoneen puomissa ja työkaluissa käytetään tyypillisesti hydraulisylintereitä liikkeen 

aikaansaamiseksi. Näitä ohjaava hydraulijärjestelmä on avoin ja työhydrauliikan liikkeitä 

ohjataan venttiileillä. Kuvassa 18 nähdään tyypillinen kaivinkone ja sen puomi, jossa on 

kolme sylinteriä puomin liikuttelemiseen ja yksi kauhan liikuttamiseen. Jokaista sylinteriä 

ohjataan eri venttiilillä. Myös ajovoimansiirto voidaan toteuttaa hydrauliikalla ja 

hydraulimoottoreilla. Tällöin järjestelmä on yleensä suljettu. 

5.3 Hybridityökoneiden kehitysaste 

Monella suurella työkoneiden valmistajalla on kehitteillä uusia hybridimalleja 

erityyppisistä työkoneista ja osa on jo julkaissut joitakin malleja.  
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Esimerkiksi yhdysvaltalaisella Caterpillarilla on hydraulinen hybridikaivuri 336E H, joka 

nähdään kuvassa 18. Se ottaa energiaa talteen kaivinkoneen pyörimisliikkeen jarrutuksesta 

ja varastoi sen paineakkuun, niin että liike takaisin voidaan toteuttaa tällä energialla, 

esimerkiksi lastattaessa kuorma-autoa, jolloin kaivinkone kääntyy koko ajan kahden paikan 

välillä. Tämä on mahdollista joko 45, 90 tai 180 asteen kulmassa. 

 

 

Kuva 18. Caterpillarin 336E H -hybridikaivinkone. [Caterpillar] 

 

Ruotsalaisella Volvo CE:lla on L220F Hybrid -hybridipyöräkuormaaja, joka on esitetty 

kuvassa 17. Japanilaisella Komatsulla on HB205 & HB215LC hybridi hydraulinen 

kaivinkone, kuvassa 19, ja lisäksi on vanhempi PC200-8/PC200LC-8 malli, joka on myös 

ensimmäinen kaupallinen hybridikaivuri. HB205/215LC -kaivurissa on 

superkondensaattori, johon talteenotettu energia väliaikaisesti säilötään. 

Moottori/generaattoriyhdistelmä on sijoitettu moottorin ja hydraulipumpun väliin. Tässäkin 

mallissa energiaa otetaan talteen kaivurin yläosan pyörimisliikkeen jarrutuksesta ja 

käytetään hyödyksi moottorin kiihdytyksessä. 
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Kuva 19. Komatsun HB205 -hybridikaivinkone. [Komatsu] 

 

Yhdysvaltalaisella John Deerella on 644K ja 944K hybridi pyöräkuormaajat (kuvassa 

20 nähdään 644K malli). Uudemmassa 944K mallissa on 600 hevosvoiman dieselmoottori, 

joka on yhdistetty kahteen sähkögeneraattoriin. Nämä tuottavat energiaa neljälle 

sähkömoottorille, joka pyörälle on oma moottori. Lisäksi dieselmoottoriin on kytketty 

hydraulipumppu, jolla tuotetaan hydraulijärjestelmän tarvitseva energia. Järjestelmässä ei 

ole erillistä energianvarastointikeinoa, mutta jarrutuksesta on mahdollista regeneroida 

energiaa ja käyttää sitä hydraulijärjestelmässä. 

 

Kuva 20. Deeren 644K hybridi pyöräkuormaaja. [John Deere] 
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Saksalaisella yrityksellä Liebherr on mallistossaan HS 8300 HD hybridinosturi, kuvassa 

21, sekä kehitteillä oleva R 9XX prototyyppi kaivinkone, kuvassa 22. HS 8300 HD  -       

hybridinosturissa on 725 kW dieselmoottori. Kuorman nosto ja lasku on toteutettu 

hydraulimoottorilla, ja tästä energiaa otetaan talteen paineakkuun kuormaa laskettaessa, ja 

käytetään hyödyksi dieselmoottorin rinnalla kuormaa nostettaessa. R 9XX -prototyypissä 

on energiavarastona sekä superkondensaattoreita että myös hydraulinen paineakku. 

Pääenergianlähteenä toimii dieselmoottori, mutta ylimääräistä energiaa sekä jarrutuksesta 

regeneroitua energiaa säilötään energiavarastoihin, ja sitä käytetään kaivurin yläosan 

pyörittämiseen. 

 

 

Kuva 21. Liebherrin HS 8300 HD -hybridinosturi. [Liebherr] 

  



34 

 

 

Kuva 22. Liebherrin R 9XX hybridi kaivinkoneprototyyppi. [Liebherr] 

 

Japanilaisella Hitachilla on ZH200-5B hydraulinen hybridikaivinkone, sekä ZH210LC-5 

hybridikaivinkone, kuvassa 23. ZH210LC-5 -kaivurissa energiaa otetaan talteen yläosan 

pyörimisliikkeen jarrutuksesta ja varastoidaan kondensaattoriin. Tämä energia käytetään 

pyörimisliikkeessä, hydraulimoottorin rinnalla, sekä sillä voidaan myös avustaa 

dieselmoottoria sähköisen apumoottorin kautta, joka voi toimia myös generaattorina. 
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Kuva 23. Hitachin ZH210LV-5 hybridikaivinkone. [Hitachi Construction Machinery] 

 

Suomalaisella Konecranesilla on MV 4531 TB5 HLT hybridi konttikurottaja, joka nähdään 

kuvassa 16. Siinä dieselmoottori pyörittää generaattoria, ja hydraulijärjestemälle sekä 

käyttövoimalle on omat, erilliset sähkömoottorinsa, jotka voivat toimia myös 

generaattoreina. Energianvarastointia varten järjestelmässä on superkondensaattori. Se on 

ensimmäinen hybridi konttikurottaja maailmassa ja nostokapasiteetiltaan 45 tonnia.  

 

6. YHTEENVETO 

Energiamuuntimella on mahdollista parantaa hydraulijärjestelmiä myös monilla muilla 

alueilla, kuin pelkästään työkoneissa. Paras vaihtoehtoinen sovellusalue olisi 

todennäköisimmin (rahti)laivat, sillä niissä on paljon kohteita ja laitteita, joissa 

potentiaalienergiaa on talteenotettavissa ja lisäksi putkilinjoista tulee helposti pitkiä. 

Toinen sopiva sovellusalue voisivat olla erityyppiset nostolaitteet ja -nosturit, jotka 

käyttävät hydrauliikkaa, sillä niissä nostetaan sekä lasketaan kuormia toistuvasti. 

 

Toisaalta selvisi myös, että energiamuuntimella ei saada energiaa talteen kohteista, joissa 

toimilaitteiden tuottama energia muuntuu muotoon, josta sitä ei saada enää muunnettua 

takaisin hydraulipiirin energiaksi tai kohteista, joissa käytettävät voimat ovat pieniä tai 

satunnaisia. Mahdollisuudet ovat siis hyvin riippuvaisia koneella suoritettavasta 

työkierrosta, sekä siitä minkälaista työtä koneella tehdään. 

 

Alkuperäisiä sovelluskohteita, eli hybridityökoneita, on jo olemassa joitakin malleja eri 

valmistajilla ja lisää on suunnitteilla. On kuitenkin tulevaisuuden suuntaus parantaa 

koneiden energiatehokkuutta ja etsiä vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille, kuten myös 

henkilöautojen kehityksessä on havaittavissa. 
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