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TIIVISTELMÄ 
JUHA-MATTI MÄKITALO: Työkoneiden hybridiratkaisut Tampereen teknillinen yliopisto Kandidaatintyö, 25 sivua Huhtikuu 2018 Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma Pääaine: Automaatiotekniikka Tarkastaja: Yliopistotutkija Petteri Multanen  Avainsanat: työkone, hybridi, sarjahybridi, rinnakkaishybridi 
Hybridimoottoreiden käyttö on lisääntynyt viime vuosien aikana huomattavasti. Esimer-kiksi monet autovalmistajat ovat tuoneet markkinoille hybridimallejaan jo useiden vuo-sien ajan.  Hybridityökoneet eivät ole nykypäivänä vielä niin yleisiä kuin hybridiautot, mutta niiden suosio kasvaa koko ajan. Hybridityökone kuluttaa vähemmän polttoainetta kuin perinteinen polttomoottorillinen työkone, joten työkoneiden hybridisointi on hyvä vaihtoehto päästöjen vähentämiselle. Hybridisoidun työkoneen hankkimista perinteisen polttomoottorillisen työkoneen tilalle kannattaa harkita, jos työkoneen kuormitus on vaih-televaa ja huipputehoa tarvitaan harvoin. 
Hybridisoidun työkoneen pitää sisältää kaksi erillistä teholähdettä, jotta sitä voidaan kut-sua hybridiksi. Esimerkiksi sähköisissä hybrideissä teholähteinä voi olla diesel- ja sähkö-moottori ja hydraulisissa hybrideissä diesel- ja hydraulimoottori. Hybridit voidaan jakaa rakenteensa perusteella sarja- ja rinnakkaishybrideihin tai sähkömoottorin käyttöasteen mukaan esimerkiksi täys- ja kevythybrideihin. 
Hybridityökoneissa pyritään ottamaan mahdollisimman paljon talteen energiaa, joka me-nisi hukkaan hybridisoimattomissa työkoneissa. Tällaista hukkaenergiaa on esimerkiksi jarrutuksen aikana menetetty liike-energia tai kuorman laskun aikana hukattava potenti-aalienergia. Hybridityökoneiden energiavarastoina toimivat esimerkiksi sähkö- ja pai-neakut, super- ja ultrakondensaattorit sekä vauhtipyörät. 
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HPCR engl. High Pressure Common Rail (fuel injection), korkeapaineinen 
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1. JOHDANTO 
Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tarkastella työkoneiden hybridiratkaisuja. Kandi-
daatintyössä esitellään työkoneiden yleisimmät hybridirakenteet, voimansiirtotekniikat 
sekä energiavarastot. Näiden lisäksi pohditaan hybridityökoneiden kannattavuutta, ja esi-
tellään eri valmistajien hybridityökoneita. 
Hybriditekniikka on nykypäivänä yleisempää autoissa kuin työkoneissa, vaikka työko-
neiden hybridisointi aiheuttaa suurempia polttoaineen säästöjä. Henkilöautoissa kuormi-
tus on keskimäärin paljon tasaisempaa kuin työkoneissa, joiden kuormitustasot vaihtele-
vat runsaasti. Hybridisoinnin kannalta on ihanteellista, jos tehotasot vaihtelevat paljon ja 
huipputehoa tarvitaan suhteellisen harvoin lyhyissä jaksoissa. 
Hybridisoidun työkoneen pitää sisältää kaksi erillistä teholähdettä, jotta sitä voidaan kut-
sua hybridiksi. Esimerkiksi sähköisissä hybrideissä teholähteinä voi olla diesel- ja sähkö-
moottori ja hydraulisissa hybrideissä diesel- ja hydraulimoottori. Sähkö- ja hydraulimoot-
torit vaativat myös energiavaraston tuottaakseen tehoa. Sähkömoottorin energiavarastona 
voi toimia akku tai kondensaattori ja hydraulimoottorin energiavarastona voi olla esimer-
kiksi paineakku. Hybridit voidaan jakaa rakenteensa perusteella sarja- ja rinnakkaishyb-
rideihin tai sähkömoottorin käyttöasteen mukaan esimerkiksi täys- ja kevythybrideihin. 
Perinteisissä hybridisoimattomissa työkoneissa on teholähteenä lähes aina dieselmoot-
tori. Dieselmoottorin teoreettinen maksimihyötysuhde nykypäivän teknologialla on lähes 
50 %, mutta työkoneissa käytettävissä dieselmoottoreissa se on noin 40 %. Vaihtelevien 
kuormitustasojen vuoksi työkoneiden kokonaishyötysuhde ei kuitenkaan ole näin suuri, 
vaan se on paljon alhaisempi. Tämä tarkoittaa sitä, että suuri osa dieselöljyn palamisessa 
syntyvästä energiasta menee täysin hukkaan, esimerkiksi lämpöenergiaksi. Hybridityö-
koneissa on tavoitteena kerätä talteen mahdollisimman paljon hukkaenergiaa ja käyttää 
sitä uudelleen. [1, s. 16] 
Polttomoottorit mitoitetaan hybridisoimattomissa työkoneissa niiden tarvitseman huippu-
tehon mukaan. Ongelmaksi muodostuu se, että vaikka työkone ei tarvitsisi huipputehoa 
kovin usein, työkoneeseen ei voida valita kierrostilavuudeltaan pienempää polttomootto-ria, koska tällöin huipputehoa ei pystyttäisi saavuttamaan sitä tarvittaessa. Hybridisoinnin 
avulla työkoneeseen voidaan valita tilavuudeltaan pienempi polttomoottori ja huippute-
hoa tarvittaessa käyttää polttomoottorin lisäksi toista teholähdettä, esimerkiksi sähkö- tai 
hydraulimoottoria. 
Polttomoottorien aiheuttamat päästökysymykset ovat olleet entistä ajankohtaisempia pu-
heenaiheita viime vuosien aikana. Erilaiset lainsäädännöt ja päästörajoitukset ovat tehneet 
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työkoneiden suunnittelusta haastavampaa, mutta hybriditekniikkaa hyödyntämällä työko-
neiden päästöjä saadaan vähennettyä huomattavasti. Yhä useammat työkoneiden valmis-
tajat kehittävät uusia hybridimalleja työkoneista, koska hybridisoidut työkoneet tulevat 
todennäköisesti olemaan suuressa roolissa tulevaisuudessa. Valmistajat haluavat saada 
näkyvyyttä olemalla hybriditekniikan edelläkävijöitä. 
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2. HYBRIDIRAKENTEET 
Työkoneiden yleisimmät hybridirakenteet ovat sarja- ja rinnakkaishybridi, joissa on eri-
laiset käyttöstrategiat. Muita hybriditekniikoita ovat esimerkiksi tehonjako-, täys- ja ke-
vythybridi, mutta ne eivät ole kovin yleisiä työkoneissa, sillä ne ovat nykypäivänä käy-
tössä pääosin autoissa. 
2.1 Sarjahybridi 
Sarjahybridin toiminta perustuu siihen, että kaikki polttomoottorin tuottama teho käyte-
tään joko sähköiseen tai hydrauliseen voimansiirtoon. Tämä tarkoittaa sitä, että poltto-
moottori ei ole suoraan kytköksissä toimilaitteisiin, esimerkiksi työkonetta liikuttaviin 
renkaisiin. [2] Sarjahybridissä polttomoottoria käytetään sen optimipisteessä, jolloin sen 
hyötysuhde on suurimmillaan. 
Sähkömoottorilla varustetussa sarjahybridissä (kuva 1) polttomoottorin tuottama teho oh-
jataan pyörittämään generaattoria. Generaattori lataa akkua tai kondensaattoria, josta säh-
kömoottori saa käyttöenergiansa. Sähkömoottorista jaetaan tarvittava määrä tehoa työko-
neen jokaiseen toimilaitepiiriin. 

 
Kuva 1. Sähkömoottorilla varustetun sarjahybridin rakenne [3]. 
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Hydraulimoottorilla varustetussa sarjahybridissä (kuva 2) hydraulipumppu pyörii poltto-
moottorista saadun tehon avulla. Hydraulipumpun tuottama tilavuusvirta lataa pai-
neakkua ja hydraulimoottori pyörii paineakusta saadun tilavuusvirran avulla. Hydrauli-
moottorin tehtävä on tuottaa työkoneen jokaisen toimilaitepiirin käyttöteho. 

 
Kuva 2. Hydraulimoottorilla varustetun sarjahybridin rakenne [4]. 

2.2 Rinnakkaishybridi 
Rinnakkaishybridissä sekä polttomoottori että sähkö- tai hydraulimoottori tuottavat tehoa voimansiirtoa varten [5]. Tämä mahdollistaa sen, että jotain työkoneen alhaisen tehotason 
toimilaitepiiriä voidaan käyttää kokonaan ilman polttomoottoria (kuva 3), esimerkiksi 
kaivinkoneen hyttiä voidaan kääntää pelkän sähkömoottorin avulla [6]. 
Rinnakkaishybridissä polttomoottori toimii kuten perinteisissä hybridisoimattomissa 
työkoneissa, mutta huipputehoa tarvittaessa sähkö- tai hydraulimoottori tuottaa lisätehoa 
polttomoottorin rinnalla (kuva 3). Keskimääräisillä tehoalueilla energiaa varastoidaan 
akkuihin tulevia suurempia kuormitustasoja varten. Jos akku on ladattu täyteen asti, sen 
sisältämän energian avulla voidaan avustaa polttomoottoria myös keskimääräisillä teho-
alueilla, mutta akun sisältämän energian käyttöä pitää kuitenkin rajoittaa siten, että mak-
simaalisen kuormituksen aikana akusta saatu energia ei lopu työsyklin aikana kesken. 
Rinnakkaishybridisoinnin ansiosta voidaan valita pienempi polttomoottori, jolloin työ-
koneen polttoaineenkulutus laskee. [6] 
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Kuva 3. Rinnakkaishybridin käyttöstrategia [6]. 

Perinteinen hybridisoimaton työkone on mahdollista muuttaa rinnakkaishybridiksi jälki-
käteen, esimerkiksi asentamalla työkoneeseen sähkömoottori polttomoottorin rinnalle. 
Työkonetta ei voi jälkikäteen muuttaa sarjahybridiksi, sillä se vaatii voimansiirtolinjan 
muutoksen. [6] 
Sähkömoottorilla varustetussa rinnakkaishybridissä (kuva 4) polttomoottori tuottaa tehoa 
työkoneen eri toimilaitepiireille. Energian talteenoton aikana sähkömoottori toimii gene-
raattorina, joka lataa akkua. Sähkömoottori tuottaa tehoa polttomoottorin rinnalla, ja se 
saa käyttöenergiansa akusta tai kondensaattorista. 
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Kuva 4. Sähkömoottorilla varustetun rinnakkaishybridin rakenne [3]. 

Hydraulimoottorilla varustetussa rinnakkaishybridissä (kuva 5) polttomoottori tuottaa te-
hoa työkoneen toimilaitepiireille. Energian talteenoton aikana hydraulimoottori toimii 
pumppuna, joka lataa paineakkua. Paineakusta saatavan tilavuusvirran avulla voidaan 
pyörittää hydraulimoottoria, joka tuottaa tehoa polttomoottorin rinnalla. 

 
Kuva 5. Hydraulimoottorilla varustetun rinnakkaishybridin rakenne [4]. 
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3. HYBRIDIEN VOIMANSIIRTO 
Hybridityökoneissa energiavarasto (esimerkiksi sähkö- tai paineakku) voidaan kytkeä jär-
jestelmään kahdella eri tavalla: aktiivisella ja passiivisella kytkennällä. Aktiivisessa kyt-
kennässä energiavaraston ja tehonsiirtoverkon välillä on muunnin, toisin kuin passiivi-
sessa kytkennässä, jossa energiavarasto on kytketty suoraan tehonsiirtoverkkoon ilman 
muunninta. 
3.1 Sähköinen voimansiirto 
Sähköisessä hybridissä yleisimmät komponentit ovat sähkömoottori, generaattori, akku 
ja vaihtosuuntaaja. Energiavarastona voi toimia myös super- tai ultrakondensaattori. Säh-
kömoottorin ja akun välillä on ohjauselektroniikka, jonka avulla voidaan päättää, halu-
taanko ladata akkua generaattorilla vai ottaa akusta virtaa sähkömoottorin käyttöön. Säh-
kömoottorit ja generaattorit ovat useimmiten nestejäähdytteisiä kestomagneettikoneita 
[6]. Sähköisissä hybrideissä tehonsiirtoverkko koostuu sähkökaapeleista, joiden kautta 
virta kulkee akkujen ja moottoreiden välillä. 
Generaattorin tuottama vaihtovirta muutetaan tasavirraksi vaihtosuuntaajalla, jotta se voi-
daan varastoida akkuun. Kun akusta otettua sähkövirtaa halutaan käyttää pyörittämään 
sähkömoottoria, pitää tasavirta muuttaa takaisin vaihtovirraksi. 
Aktiivisessa kytkennässä (kuva 6) akun ja tehonsiirtoverkon välillä on muunnin, joka 
suojaa akkua jännitepiikeiltä. Passiivisessa kytkennässä (kuva 7) ei ole muunninta, joten 
akku voi vaurioitua mahdollisten korkeiden jännitepiikkien aikana. [6] 

 
Kuva 6. Aktiivinen kytkentä sähköisessä hybridissä [6]. 
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Kuva 7. Passiivinen kytkentä sähköisessä hybridissä [6]. 

3.2 Hydraulinen voimansiirto 
Hydraulisessa hybridissä yleisimpiä komponentteja ovat hydraulimoottori, hydrauli-
pumppu, hydraulimuunnin, paineakku sekä erilaiset venttiilit. Pelkkä paineakun lisäämi-
nen järjestelmään ei tee työkoneesta hybridiä, vaan järjestelmässä pitää olla myös poltto-
moottorin lisäksi toisena teholähteenä hydraulimoottori, joka saa käyttöenergiansa pai-
neakusta. Tehonsiirtoverkko muodostuu putkista ja letkuista, joissa virtaa hydraulines-
tettä, jonka päätehtävä on siirtää tehoa eteenpäin järjestelmässä. Venttiilien avulla voi-
daan ohjata hydraulinestettä eri suuntiin järjestelmässä. Esimerkiksi paineakkua voidaan 
vaihtoehtoisesti joko ladata tai purkaa käyttämällä venttiilien eri asentoja. Venttiilit ovat 
useimmiten sähköohjattuja. Hydraulinesteenä käytetään useimmiten öljyä sen vähäisen 
kokoonpuristuvuuden vuoksi. 
Hydraulisessa hybridissä voi olla aktiivinen tai passiivinen kytkentä, kuten sähköisessä 
hybridissä. Aktiivisessa kytkennässä paineakun ja tehonsiirtoverkon välillä muuntimena 
toimii hydraulimuunnin. Hydraulimuunnin pystyy kasvattamaan paineakulta saatua pai-
netta, jos se on liian pieni [7]. Jos esimerkiksi hydraulimoottori tarvitsisi 200 barin pai-
neen, mutta paineakussa on vain 150 barin paine, hydraulimuuntimen avulla voidaan kas-
vattaa painetta. Hydraulimuunnin voi olla rakenteeltaan esimerkiksi kaksi samalle akse-
lille kytkettyä hydraulista pumpun ja moottorin yhdistelmää (kuva 8). Tilavuusvirta Q1 
tulee paineakusta ja tilavuusvirta Q2 menee hydraulimoottorille. Hydraulimuuntimen 
säädettävyyttä voitaisiin lisätä käyttämällä säätyvätilavuuksisia pumppumoottoreita. 
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Kuva 8. Esimerkki hydraulimuuntimen rakenteesta [8]. 

3.3 Sähköisen ja hydraulisen järjestelmän yhtäläisyydet 
Sähköisessä ja hydraulisessa hybridissä on luonnollisesti erilaiset komponentit, mutta nii-
den toimintaperiaatteet ovat samat. Alla olevassa taulukossa on esitetty sähköisen ja hyd-
raulisen hybridin yhtäläisyyksiä. 

Taulukko 1. Sähköisen ja hydraulisen järjestelmän yhtäläisyydet. 
  Sähköinen hybridi Hydraulinen hybridi 
Moottori Sähkömoottori Hydraulimoottori 
Akun lataaja Generaattori Hydraulipumppu 
Energiavarasto Sähköakku/kondensaattori Paineakku 
Muunnin Vaihtosuuntaaja Hydraulimuunnin 
Tehonsiirtäjä Elektronit Hydraulineste 
Tehonsiirtoverkko Kaapelit Putket ja letkut  
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4. ENERGIAN VARASTOINTI 
Hybridityökoneissa pyritään ottamaan mahdollisimman paljon talteen energiaa, joka me-
nisi hukkaan hybridisoimattomissa työkoneissa. Tällaista hukkaenergiaa on esimerkiksi 
jarrutuksen aikana menetetty liike-energia tai kuorman laskun aikana hukattava potenti-
aalienergia. Tässä luvussa esitellään eri hybriditekniikoiden energian talteenottoteknii-
koita. 
4.1 Sähköiset hybridit 
Sähköisissä hybrideissä energiaa varastoidaan akkuihin, super- ja ultrakondensaattorei-
hin. Super- ja ultrakondensaattorit pystytään varaamaan todella nopeasti verrattuna ak-
kuihin, mutta niiden sisältämä energia myös purkautuu nopeasti. Tästä syystä konden-
saattoreita käytetään silloin, kun tarvitaan hetkellisesti suurta tehoa. Akkuja käytetään 
silloin, kun tarvitaan pitkäkestoisempaa ja pienempää tehoa. Energian talteenoton aikana 
sähkömoottori toimii generaattorina, joka lataa akkua. 
Yleisimmät sähköakkutyypit ovat litiumioni- ja lyijyakku. Litiumioniakkujen käyttöikä 
on pidempi ja ne eivät ole yhtä alttiita lämpötilan vaihtelun vaikutuksille kuin lyijyakut. 
Litiumioniakut ovat kuitenkin valmistuskustannuksiltaan kalliimpia, mutta niiden pidem-
män käyttöiän vuoksi kokonaiskustannukset ovat samaa luokkaa lyijyakkujen kanssa 
(kuva 8). [9] 
4.2 Hydrauliset hybridit 
Hydraulisissa hybrideissä energiaa varastoidaan paineakkuihin. Paineakkuja on kahden-
laisia: korkea- ja matalapaineakkuja. Matalapaineakut toimivat hydraulinesteen varas-
toina, kuten säiliöt. Joissain järjestelmissä matalapaineakku toimii paremmin kuin säiliö, 
sillä matalapaineakusta purkautuvan tilavuusvirran avulla järjestelmä pystyy reagoimaan 
nopeammin muutoksiin. Lisäksi matalapaineakun käytöstä ei aiheudu ilmavuotoja, koska 
järjestelmä on täysin suljettu. Korkeapaineakkuihin pumpataan hydraulinestettä matala-
paineakusta tai säiliöstä energian talteenoton aikana. Esimerkiksi kun työkoneen puomia 
lasketaan alaspäin, puomin sylinterin miinusliike saa aikaan tilavuusvirran, joka pyörittää 
hydraulipumppua. Hydraulipumppu imee hydraulinestettä matalapaineakusta tai säiliöstä ja pumppaa sen korkeapaineakkuun, jossa paine kasvaa. 
Yleisimpiä paineakkuja ovat rakko-, kalvo- ja mäntäakku. Hydraulisissa hybrideissä pai-
neakkuina käytetään useimmiten joko rakko- tai mäntäakkua. Rakkoakussa on sisällä 
kaasulla täytetty rakko, joka puristuu, kun akkua ladataan ohjaamalla tilavuusvirtaa akun 
sisälle. Mäntäakussa puolestaan on sisällä mäntä, joka puristaa kaasua kasaan. Paineakun 
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sisältämä energiamäärä nousee kaasun paineen kasvaessa. Paineakuissa käytetty kaasu on 
yleensä typpeä. 
4.3 Mekaaniset hybridit 
Mekaanisissa hybrideissä energiavarastona toimii vauhtipyörä. Työkoneissa vauhtipyörä 
on usein valmistettu komposiitista, ja se pyörii tyhjiössä ilmanvastuksen poistamiseksi. 
Komposiittiset vauhtipyörät voivat pyöriä jopa 60 000 kierrosta minuutissa. Talteenoton 
aikana mekaanista energiaa muunnetaan vaihteiston avulla vauhtipyörälle sopivaksi. 
Vauhtipyörän sisältämän rotaatioenergian hyödyntämiseksi tarvitaan CVT-vaihteisto tai 
suurnopeussähkömoottori. [6] 
Vauhtipyörällä on pitkä käyttöikä verrattuna esimerkiksi sähköakkuihin. Vauhtipyörää ei 
tarvitse huoltaa lainkaan eikä sen kapasiteetti laske useiden vuosien käytön aikana (kuva 
8). Kapasiteetilla tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, kuinka paljon vauhtipyörään tai ak-
kuun voidaan varastoida energiaa. Vauhtipyöriä valmistetaan myös teräksestä, mutta 
komposiitti kestää terästä paremmin vetojännitystä, joten teräksisellä vauhtipyörällä ei 
voi olla yhtä suurta kierrosnopeutta kuin komposiitista valmistetulla vauhtipyörällä. 
Komposiitista valmistettuun vauhtipyörään voidaan siis varastoida enemmän energiaa 
kuin teräksiseen vauhtipyörään, sillä vauhtipyörän nopeus kasvattaa energiamäärää 
enemmän kuin massa. Kuvassa 8 on vertailtu vauhtipyörän, kahden lyijyakun ja kolmen 
litiumioniakun kapasiteetin muutosta käyttöiän mukaan. Lyijyakuissa lämpötilan nousu 
vähentävää käyttöikää. Litiumioniakuissa käyttöikään vaikuttaa se, kuinka alhaiseksi 
akun varaustaso päästetään ennen kuin se ladataan uudelleen. Alla olevassa kuvaajassa 
esimerkiksi ”DOD 80 %” tarkoittaa sitä, että akun sisältämästä energiamäärästä kulute-
taan 80 % ennen kuin se ladataan uudelleen. [9] 

 
Kuva 9. Vauhtipyörän ja sähköakkujen kapasiteetit käyttöiän mukaan [9]. 
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5. HYBRIDIN KANNATTAVUUS 
Hybridisoidun työkoneen hankkimista perinteisen polttomoottorillisen työkoneen tilalle 
kannattaa harkita, jos työkoneen kuormitus on vaihtelevaa ja huipputehoa tarvitaan har-
voin. Hybridisointi ei ole kannattavaa, jos kuormitus on tasaista ja lähellä nimellistehoa, 
sillä tällöin moottori toimii optimialueellaan eikä toimintapisteen muuttaminen ole tar-
peellista. Hybridityökoneeseen investoitaessa kannattaa myös ottaa huomioon työkoneen 
käyttöaste ja takaisinmaksuaika. Jos työkonetta käytetään vain harvoin, hybridityökoneen 
ostamisesta aiheutuvat kustannukset jäävät suuremmiksi kuin rahamäärä, joka säästettäi-
siin polttoainekustannusten vähentyessä. 
Hybridisoinnin avulla voidaan mahdollistaa hukkaenergian talteenotto ja sen uudelleen-
käyttö. Hybridisoidun työkoneen toisen teholähteen ansiosta voidaan myös valita tilavuu-
deltaan pienempi polttomoottori. Näistä aiheutuvia hyötyjä ovat esimerkiksi polttoai-
neenkulutuksen ja päästöjen vähentyminen sekä huipputehon kasvaminen. Työkoneen 
polttomoottorin toimintapiste voidaan pitää paremmin sen optimialueella, kun talteen ote-
tun energian avulla voidaan lisätä työkoneen tehoa tarvittaessa. Tällöin työkoneen tuot-
tama teho kasvaa ilman, että polttomoottorin toimintapiste heikkenee, jolloin hyötysuhde 
laskisi ja polttoaineenkulutus kasvaisi. 
Hybridityökoneen haittoja hybridisoimattomaan työkoneeseen verrattuna ovat esimer-
kiksi voimansiirtolinjan monimutkaisempi rakenne sekä työkoneen suurempi kokonais-
massa. Hybridityökoneessa on myös suuremmat hankintakustannukset. Monimutkaisem-
man rakenteensa vuoksi hybridityökoneen valmistus on kalliimpaa ja huoltaminen työ-
läämpää. Hybridisoidun työkoneen tuottaman tehon sääteleminen on haastavampaa kuin 
hybridisoimattomassa työkoneessa, jossa on vain yksi teholähde. Hybridityökoneen tuot-
taman tehon säädössä pitää ottaa huomioon, milloin energiaa voidaan varastoida ja mil-
loin sitä kannattaa käyttää. Hybridityökoneessa voimansiirtolinja tarvitsee enemmän tilaa 
kuin hybridisoimattomassa työkoneessa, joten se hankaloittaa työkoneen rakenteellista 
suunnittelua ja voi aiheuttaa ulkonäöllisiä haittoja. 
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6. ESIMERKKEJÄ HYBRIDITYÖKONEISTA 
Tässä luvussa esitellään eri valmistajien hybridityökoneita. Osa hybridityökoneista on 
kaupallisesti saatavilla, mutta osa on vielä prototyyppejä. Hybridityökoneiden esimer-
keiksi on valittu metsäkone, kaksi kaivinkonetta, pyöräkuormaaja ja satamanosturi. 
6.1 Logset 12H GTE Hybrid 
Logset on vuonna 1992 perustettu suomalainen metsäkonevalmistaja, jonka valmistama 
kahdeksanpyöräinen 12H GTE Hybrid (kuva 9) on tällä hetkellä maailman tehokkain 
metsäkone. Kyseinen metsäkone tuli markkinoille vuonna 2016. Hybridisointi on toteu-
tettu diesel- ja sähkömoottorin yhdistelmänä, joten 12H GTE Hybrid on sähköinen hyb-
ridi. 12H GTE Hybridissä on VISEDO PowerPLUS -rinnakkaishybridijärjestelmä (kuva 
10), joten polttomoottorin ei tarvitse pystyä tuottamaan metsäkoneen tarvitsemaa huip-
putehoa, vaan maksimaalisen kuormituksen aikana sähkömoottori tuottaa tehoa poltto-
moottorin lisäksi. [10] 

 
Kuva 10. Logset 12H GTE Hybrid [11]. 
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Kuva 11. VISEDO PowerPLUS -rinnakkaishybridijärjestelmä [10]. 

12H GTE Hybridissä huipputeho on 383 kW ja maksimivääntö on 2000 Nm. Huippute-
hoa on pystytty kasvattamaan 72 % ja vääntöä 27 % verrattuna Logsetin edelliseen 10H 
GTE -metsäkoneeseen, vaikka niissä on sama dieselmoottori. Tämä johtuu siitä, että säh-
kömoottorilla saadaan lisättyä metsäkoneen tehoa ja vääntöä hetkellisesti. [10] 
12H GTE Hybrid on varustettu kaksipiirihydrauliikalla, jonka avulla saadaan tuotettua 
riittävästi tilavuusvirtaa toimilaitteille. 12H GTE Hybridissä on kaksi erillistä hydrauli-
pumppua, ja hydrauliöljyn maksimitilavuusvirta toimilaitteille on 420 l/min, joka on 27 
% enemmän kuin 10H GTE:ssä. [10] 
12H GTE Hybrid kuluttaa keskimäärin 20-30 % vähemmän polttoainetta kuin edeltä-
jänsä, vaikka 12H GTE Hybrid on paljon tehokkaampi ja massaltaan raskaampi. Tämän 
lisäksi 12H GTE Hybridissä on noin 35-40 % pienemmät päästöt, mikä johtuu osittain 
myös siitä, että 12H GTE Hybridillä pystytään työskentelemään sama työmäärä lyhyem-
mässä ajassa verrattuna edeltäjäänsä. Myös metsäkoneen melutasoa on pystytty pienen-
tämään 5 %. [10] 
12H GTE Hybridissä generaattorin tuottama sähköenergia varastoidaan superkondensaat-
toriin, joten 12H GTE Hybridissä ei varastoida sähköenergiaa akkuun. Superkondensaat-
torista saadun energian avulla voidaan käyttää sähkömoottoria ainoastaan 4,5 sekunnin 
ajan tuottaen 175 kW lisätehoa, mutta huipputehoa ei tarvita sen pidempään yhtäjaksoi-
sesti. Superkondensaattoria aletaan lataamaan uudelleen heti, kun metsäkone ei enää työs-
kentele huipputehollaan. Lataamisen kesto on noin 10 sekuntia, jonka jälkeen voidaan 
taas käyttää huipputehoa uudelleen maksimissaan 4,5 sekunnin ajan. [11] 
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6.2 Komatsu HB365LC-3 
Japanilaisen Komatsun valmistama HB365LC-3 (kuva 12) on vuonna 2016 julkaistu hyd-
raulinen kaivinkone. Komatsu on kehittänyt työkoneiden hybriditekniikkaa vuodesta 
2008 lähtien, jolloin se julkaisi maailman ensimmäisen hybridisoidun työkoneen [13]. 
HB365LC-3 on sähköinen hybridi, sillä siinä on dieselmoottorin lisäksi sähkömoottori ja 
sähköinen kääntömoottori. Sähköinen kääntömoottori tuottaa kaiken tehon, joka tarvitaan 
kaivinkoneen ylävaunun kääntämiseen. Sähkömoottori tuottaa tarvittaessa lisätehoa 
muille toimilaitteille dieselmoottorin rinnalla, joten HB365LC-3 on rinnakkaishybridi. 
Kuvassa 13 on esitetty HB365LC-3:n hybridijärjestelmän rakenne ja komponentit. [14] 

 
Kuva 12. Komatsu HB365LC-3 [14]. 
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Kuva 13. HB365LC-3:n hybridijärjestelmä [14]. 

Ylävaunun kääntämiseen tarkoitettu sähköinen kääntömoottori toimii myös generaatto-
rina, kun ylävaunun kääntöliikkeen jarrutuksen aikana syntyvää hukkaenergiaa otetaan 
talteen. Tämä talteen otettu hukkaenergia varastoidaan hybridijärjestelmässä ultrakon-
densaattoriin, josta sitä voidaan hyödyntää nopeasti tarvittaessa. HB365LC-3:ssa on kon-
densaattorikoneistossa taajuusmuuttaja, joten tämän kaivinkoneen hybridijärjestelmässä 
on aktiivinen kytkentä. Taajuusmuuntaja muuntaa generaattoreilta tulevan vaihtovirran 
tasavirraksi, jotta se voidaan varastoida ultrakondensaattoriin. [14] 
HB365LC-3:n polttoaineenkulutusta on saatu laskettua huomattavasti, sillä se kuluttaa 
parhaimmillaan 30 % vähemmän polttoainetta kuin edeltäjänsä PC350LC-8, vaikka kai-
vinkoneen maksimiteho on 30 % suurempi. HB365LC-3:ssa on 202 kW:n dieselmoottori 
ja sähkötehoa saadaan parhaimmillaan 53 kW lisää [13]. Polttoaineenkulutusta on saatu 
hieman pienennettyä myös turhan tyhjäkäynnin vähentämisellä, sillä HB365LC-3:ssa on 
säädettävä tyhjäkäyntitoiminto. Tämän avulla polttomoottori sammutetaan automaatti-
sesti, jos moottori on tyhjäkäynnillä yli viisi minuuttia. [14] 
HB365LC-3:n päästöt ovat laskeneet merkittävästi uuden EU vaihe IV -moottorin ansi-
osta. NOx -päästöt ovat pienentyneet 80 % verrattuna edellisten mallien moottoreihin. 
Uudessa moottorissa hyödynnetään pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmää (EGR), 
korkeapaineista yhteispaineruiskutusta (HPCR), suljettua kampikammion tuuletusta 
(CCV) ja säätyvägeometrista turboa (VGT), jotka vähentävät päästöjä huomattavasti. 
[14] 
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6.3 Volvo LX1 
Volvo LX1 (kuva 13) on prototyyppi pyöräkuormaajasta, jota on testattu useita satoja 
tunteja kahdessa eri jätteenkäsittelykeskuksessa Californiassa asiakkaiden toimesta. Tes-
tien tulokset esiteltiin lehdistötilaisuudessa Californiassa 12.7.2017. Volvo LX1 pyörä-
kuormaaja on hybridirakenteeltaan sarjahybridi, joten dieselmoottorin kokoa on voitu 
pienentää huomattavasti. LX1 on sähköhybridi, sillä dieselmoottorin tuottama energia va-
rastoidaan sähköakkuun, josta sähkömoottorit saavat tarvitsemansa käyttöenergian. Pyö-
räkuormaajassa on neljä vetävää rengasta, joissa jokaisessa on oma sähkömoottori. [15] 

 
Kuva 14. Volvo LX1 [15]. 

Volvo LX1 pyöräkuormaaja pystyy ottamaan energiaa talteen jarrutuksen ja kuorman las-
kemisen aikana. Talteenotettu hukkaenergia varastoidaan sähköakkuun, toisin kuin esi-
merkiksi Logset 12H GTE Hybridissä ja Komatsu HB365LC-3:ssa, joissa sähköenergia 
varastoidaan super- tai ultrakondensaattoreihin. [15] 
Volvo LX1:n dieselmoottorin kokoa on pystytty pienentämään, mikä johtaa polttoaineen-
kulutuksen laskemiseen. Oikean kokoinen dieselmoottori toimii jatkuvasti sen optimialu-
eella tuottaen tehoa generaattorille, joka lataa sähköakkua. Dieselmoottorin toimintapiste 
ei riipu kuormituksen tasosta, vaan se pyörii jatkuvasti samalla kierrosnopeudella. Kor-
keimman hyötysuhteen alueella dieselmoottorin päästöt ovat myös alhaisimmillaan. [15] 
Volvo LX1 pyöräkuormaajan polttoainetehokkuus nousi keskimäärin 45-50 % verrattuna 
vastaavaan hybridisoimattomaan pyöräkuormaajaan, jolla pystyisi suorittamaan saman 
työmäärän. Tästä seurasi se, että polttoainetehokkuuden kasvun myötä polttoaineenkulu-
tus ja kasvihuonekaasujen määrä laski 35 %. Volvon mukaan LX1 pyöräkuormaaja pys-
tyy suoriutumaan samansuuruisista kuormitustasoista kuin yhtä kokoluokkaa suurempi 
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pyöräkuormaaja. Volvon tavoite oli valmistaa prototyyppi, jolla saavutetaan vähintään 35 
prosentin lasku polttoaineenkulutuksessa, joten prototyypin rakennus- ja testausprojektia 
voidaan sanoa onnistuneeksi. [15] 
6.4 Liebherr LHM 800 
Liebherrin valmistama 742 tonnia painava LHM 800 (kuva 15) on tällä hetkellä maailman 
tehokkain satamanosturi. Se on julkaistu vuonna 2015 ja kykenee nostamaan enimmillään 
308 tonnin painoisen lastin. LHM 800 -satamanosturin vaakasuuntainen ulottuma on 64 
metriä ja pystysuuntainen maksiminostokorkeus 54 metriä. Kyseisessä satamanosturissa 
on renkaat, joten sitä pystytään siirtelemään satamassa eri paikkoihin. LHM 800 -satama-
nosturi on hydraulinen sarjahybridi, sillä dieselmoottorista saadulla teholla pyöritetään 
hydraulimoottoria, joka tuottaa tehon esimerkiksi kuorman nostamiseen. LHM 800 -sa-
tamanostureihin on saatavilla Liebherrin oma Pactronic -järjestelmä (kuva 16), joka mah-
dollistaa energian talteenoton kuorman laskemisen aikana. [16] 

 
Kuva 15. Liebherr LHM 800 [17]. 
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Kuva 16. Pactronic -järjestelmän toimintaperiaate [18]. 

Kuvassa 16 vasemmalla puolella on esitetty paineakun latautuminen kuorman laskemisen 
aikana ja oikealla puolella paineakun sisältämän energian käyttäminen nostoliikkeeseen. 
Kuormanlaskun aikana paineakkua ladataan sekä talteen otetun hukkaenergian että die-
selmoottorin tuottaman ylimääräisen energian avulla. Dieselmoottorin tuottama ylimää-
räinen energia aiheutuu siitä, että dieselmoottoria ei sammuteta kuormanlaskun aikana, 
vaan se pidetään käynnissä. Nostoliikkeen aikana paineakkuun varastoitua energiaa käy-
tetään uudelleen hydraulimoottorin pyörittämiseen, kun tarvitaan lisätehoa. [18] 
Liebherrin mukaan Pactronic -järjestelmässä käytettävä paineakku on täysin huoltovapaa 
ja sillä on sama elinikä kuin satamanosturilla. Paineakun toiminta ei ole riippuvainen ul-
kolämpötilasta, joten sitä ei tarvitse erikseen jäähdyttää tai eristää. [18] 
Pactronic -järjestelmän ansiosta LHM 800:n polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt 
ovat vähentyneet 30 %. Myös melutasot ovat pienentyneet ja sekä kuorman nosto- että 
laskunopeudet ovat kaksinkertaistuneet. Täten myös Pactronic -järjestelmällä varustetulla 
LHM 800 -satamanosturilla pystytään käsittelemään keskimäärin 30 % enemmän rahti-tavaraa tunnissa kuin ilman Pactronic -järjestelmää. [18] 
Liebherrin markkinointipäällikkö Joachim Doblerin mukaan Pactronic -järjestelmä nos-
taa 15 % satamanosturin hankintahintaa, mutta takaisinmaksuaika on lyhyempi kuin sa-
tamanosturilla ilman Pactronic -järjestelmää. Doblerin mukaan kolme Pactronic -järjes-
telmällä varustettua satamanosturia pystyy tekemään saman työmäärän vuodessa kuin 
neljä satamanosturia ilman Pactronic -järjestelmää. Täten kolmen nosturin hankkimisesta 
ja käytöstä aiheutuvat kokonaiskustannukset laskevat keskimäärin 20 %, koska inves-
tointi-, polttoaine-, palkka- ja huoltokustannukset laskevat. Dobler kertoo myös, että 
Pactronic -järjestelmän ansiosta nosturin käyttökustannukset vähenevät 10-15 %. [19] 
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6.5 Ricardo HFX 
Iso-Britannialaisen Ricardon valmistama Ricardo HFX (High efficiency excavator) on 
keskikokoinen hybridikaivinkone, jota on esitelty useilla eri maanrakennusmessuilla, esi-
merkiksi Münchenin Baumassa vuonna 2013 ja Las Vegasin Conexpossa vuonna 2014. 
Ricardo HFX:ssä (kuva 17) käytetään Ricardo TorqStor -vauhtipyöräteknologiaa (kuva 
18), joten kyseinen kaivinkone voidaan luokitella mekaaniseksi rinnakkaishybridiksi. Ri-
cardo HFX ei ole kaupallisesti saatavilla, vaan se on yksi Ricardon monista tutkimuskoh-
teista, joissa käytetään energiavarastona vauhtipyörää. [20][21] 

 
Kuva 17. Ricardo HFX [20]. 
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Kuva 18. Ricardo TorqStor -vauhtipyöräkoneikko [21]. 

Ricardo esitteli HFX -kaivinkoneessaan kapasiteetiltaan 200 kJ:n TorqStor -vauhtipyörä-
koneikkoa Conexpossa vuonna 2014. Ricardo TorqStor -vauhtipyöräkoneikko koostuu 
komposiittisesta vauhtipyörästä, magneettikytkimestä ja vaihteistosta. Magneettikytki-
men ansiosta vauhtipyörä voi pyöriä tyhjiössä. Ricardon mukaan vauhtipyörästä otetun 
energian avulla pystytään tuottamaan enimmillään 101 kW:n teho. Nopeimmillaan vauh-
tipyörä pyörii noin 44 000 kierrosta minuutissa. TorqStor -vauhtipyöräkoneikko on hyvin 
kompakti rakenteeltaan, sillä sen tilavuus on ainoastaan 221 litraa ja se painaa alle 100 
kg. [21] 
Ricardo HFX:ssä vauhtipyörään varastoidaan energiaa, kun kaivinkoneen puomia laske-
taan alaspäin. Ricardon mukaan noin puolet kuorman laskemisen aikana menetetystä po-
tentiaalienergiasta pystytään ottamaan talteen. Vauhtipyörästä otetaan energiaa kaivinko-
neen käyttöön vaihteiston avulla, kun puomia nostetaan ylöspäin. Ricardon suorittamissa 
testeissä ilmeni, että polttoainetta pystyttiin säästämään noin 10 % TorqStor -vauhtipyö-
räkoneikon avulla. Ricardon tutkimusten mukaan TorqStor -vauhtipyöräkoneikon asen-
taminen pyöräkuormaajaan olisi haasteellisempaa, mutta pyöräkuormaajassa pystyttäisiin 
saavuttamaan suurempia polttoainesäästöjä kuin kaivinkoneessa. [21] 
Vauhtipyörän pyörimisestä aiheutuvat hyrrävoimat pyrkivät estämään vauhtipyörän asen-
non muuttumista ja kääntymistä. Ricardo HFX on kuitenkin 17 tonnia painava kaivin-
kone, joten alle 100 kg:n TorqStor -vauhtipyöräkoneikon aiheuttamat hyrrävoimat eivät 
todennäköisesti hankaloita kaivinkoneen kääntymistä merkittävästi. 
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7. YHTEENVETO 
Hybridisoinnista aiheutuvia hyötyjä ovat esimerkiksi polttoaineenkulutuksen, päästöjen 
ja melun väheneminen sekä maksimitehon kasvu. Haittoja ovat esimerkiksi suuremmat 
hankintakustannukset ja työkoneen rakenteen monimutkaistuminen. Yleisimpiä hybridi-
työkoneita ovat sähköiset rinnakkaishybridit ja harvinaisimpia mekaaniset hybridit, joissa 
käytetään energiavarastona vauhtipyörää. 
Tässä työssä tutkituissa työkoneissa suurin polttoaineenkulutuksen lasku saavutettiin säh-
köisessä sarjahybridissä Volvo LX1 -pyöräkuormaajassa, jonka polttoaineenkulutus laski 
35 %. Polttoaineenkulutus laski vähiten mekaanisessa rinnakkaishybridissä Ricardo HFX 
-kaivinkoneessa, jonka polttoaineenkulutus laski vain 10 %. Muissa työkoneissa poltto-
aineenkulutus laski keskimäärin 20-30 %. Täytyy ottaa kuitenkin huomioon, että paras 
hybridirakenne ei aina ole välttämättä juuri sähköinen sarjahybridi, vaikka tässä työssä 
tutkituissa työkoneissa sillä saavutettiinkin suurin polttoaineenkulutuksen lasku. Erilais-
ten työkoneiden työsyklit eroavat toisistaan paljon, joten esimerkiksi pyöräkuormaajassa 
hyvin toiminut sähköinen sarjahybridirakenne ei välttämättä johtaisi yhtä suuriin poltto-
ainesäästöihin nosturissa tai kaivinkoneessa. Tarkemmat tulokset saataisiin, jos jokaista 
erilaista hybriditekniikkaa testattaisiin samassa työkoneessa, jolloin työsykli pysyisi sa-
manlaisena koko ajan. 
Työkoneiden hybridisointi laskee polttoaineenkulutusta ja päästöjä lähes poikkeuksetta, 
mutta hybridityökoneiden suuremmat hankintakustannukset hidastavat niiden yleisty-
mistä. Hybridityökoneet eivät näytä olevan vielä kovin suosittuja työkoneiden käyttäjien 
keskuudessa, sillä kymmenienkin vuosien ikäiset hybridisoimattomat työkoneet ovat 
vielä käyttökelpoisia. Työkoneita ostetaan myös paljon käytettyinä ja monet ajattelevat, 
että ei ole kannattavaa hankkia vanhaan työkoneeseen esimerkiksi rinnakkaishybridijär-
jestelmää. Lisäksi fossiiliset polttoaineet ovat helppokäyttöisiä ja helposti saatavilla, joten 
vielä ei ole pakottavaa tarvetta siirtyä pois polttomoottorin käytöstä. 
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