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• Väitellyt 01/2018 – Aiheena työkoneiden hybridisoinnin analysointi Digital Twin –konseptiajattelun 
kautta

• Vuodesta 2013 Projekti-insinöörinä Mevea Oy:ssä, joka valmistaa työkonesimulaattoreita koulutus-
ja tuotekehitystarpeisiin. Työnkuva tuotekehityksessä ja IO-järjestelmissä

mailto:jarkko.nokka@mevea.com


Työkoneet yleisesti

• Suunniteltu melko spesifin työsuoritteen 
ympärille

• Yleensä eivät tiekäytössä

• Suurelta osin dieselkäyttöisiä

• Kulkevat pyörillä, kiskoilla, teloilla... jos 
kulkevat

• Materiaalinkäsittelijä, pyöräkuormaaja, 
nosturi, konttilukki, harvesteri...

• Erilaisuudessaan samanlaisia – ainakin 
tehonkulutuksessa!



Dieselkäyttöisyys

• Dieselöljy sisältää paljon energiaa
• Jonkin verran yli 10 kWh / kg

• Helppo ja nopea tankata

• Vie vähän tilaa

• Dieselmoottori käyttää dieselöljyn sisältämää energiaa tyypillisesti 
huonosti
• Parhaimmillaan vain hiukan yli 40% dieselöljyn sisältämästä kemiallisesta 

energiasta pystytään muuntamaan mekaaniseksi

• Tämä alue on kuitenkin pieni ja todellinen hyötysuhde on lähempänä 20%... 
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Sarjahybridisointi

1. Dieselmoottori kytketään kuorman (ajovoimalinja, työhydrauliikan pumput) 
sijasta sähkögeneraattoriin

2. Ajovoimalinjaa ja työhydrauliikkaa ajetaan sähkömoottorikäytöillä

3. Generaattoripaketin ja moottorikäyttöjen välille lisätään sähköisen energian 
varasto (akku/superkondensaattori)



Sarjahybridisointi

1. Dieselmoottori kytketään kuorman (ajovoimalinja, työhydrauliikan pumput) 
sijasta sähkögeneraattoriin
• Kuorma ei vaikuta dieselmoottorin toimintaan

• Dieselmoottorin mitoitus ja toimintapisteen valinta vapautuu

2. Ajovoimalinjaa ja työhydrauliikkaa ajetaan sähkömoottorikäytöillä
• Korkea hyötysuhde isolla toiminta-alueella (parhaimmillaan yli 95%)

• Nopea vaste (Väännön vasteaika nollasta maksimiin pari millisekuntia)

• Maksimivääntö nollanopeudesta

• Energian talteenotto

3. Generaattoripaketin ja moottorikäyttöjen välille lisätään sähköisen energian 
varasto (akku/superkondensaattori)
• Tasaa dieselmoottorin (generaattorin kautta) kokeman kuorman  vakiokuorma



Sarjahybridisointi
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Hybridityökoneita 

• John Deere 644K Hybrid

• Logset 12H

• Hitachi ZH210LC-5

• Komatsu HB205-1M0



Haasteet tuotekehitykselle

• Hybriditeknologian integrointi ja työkoneen suunnittelu (ja testaus!) vaatii paljon 
aikaa, rahaa ja energiaa
• Voimalinja täysin uudenlainen

• Sähkökomponentit

• Voimalinjan komponenttien mitoitus

• Hybridityökone käyttäytyy ja kuluttaa energiaa puhtaasti dieselkäyttöisestä 
koneesta poikkeavalla tavalla

• Jotta uusi konetyyppi saadaan markkinoille toimivana koneena, täytyy sitä testata 
ja havaitut virheet korjata ja testata ja...
 Iterointi!



Virtuaaliprototypointi

• Nykyisellä simulointiteknologialla 
työkoneesta ja työprosessista voidaan 
rakentaa digitaalinen kaksoiskappale 
Iterointi siirtyy virtuaaliseksi

• Tarkka digitaalinen kopio työkoneesta 
tuottaa tarkan kuormitusvasteen

• Kuljettaja ajaa virtuaalista konetta kuin 
oikeaa
• Suoritus reaaliaikaista
• Visualisointi / Liikealusta
• Ohjainlaitteet ja koneenohjausjärjestelmä 

samat kuin oikeassa koneessa



Valheiden verkko

• Virtuaalinen kaksoiskappale valehtelee olevansa oikea
• Kuljettajalle (immersio)

• Näytöt

• Ohjainlaitteet

• Liikealusta

• Koneenohjausjärjestelmälle (SIL)

• Muille siihen kytketyille simulaatioille (Co-simulation)
• Esimerkiksi hybridivoimalinjan simulaatiomalli

• Todellisille komponenteille (HIL)
• Esimerkiksi prototyyppisähkömoottori



Väitöstutkimus pitkästi

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-193-6

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-193-6


Väitöstutkimus pähkinänkuoressa

• Virtuaaliprototypoinnin käyttö osana hybridityökoneiden tuotekehitystä
• Menetelmän tarkkuuden tarkastelu
• Reaaliaikaisuus

• Hybridisoinnilla saavutetut edut
• Polttoaineenkulutus samalla työsuoritteella

• Virtuaaliprototypoinnin edellyttämät muutokset tuotekehityksessä
• Tulosten toistettavuus

• Kolme työkonecasea
• ~30tn LHD (Sandvik LH410)
• ~18tn LHD (Sandvik LH204)
• Pyöräkuormaaja



Keskeiset tulokset - Tarkkuus

Mallinnuksen tarkkuutta tarkasteltiin kaivoslastarimallien osalta

• Kaivoslastari 1:n työsuorite ja polttoaineenkulutus varmistettiin oikean 
suuruisiksi tutkimusprojektin kirjeenvaihdossa sekä 
ammattilaiskuljettajan ajamien työsuoritteiden yhteydessä

• Kaivoslastari 2:n oikealla koneella ajettu työsuorite toistettiin 
virtuaalisella koneella
• Liikenopeudet samat
• Työskentelyaika ja työmäärä samat
• Hydrostaattisen voimalinjan suureiden tarkastelu

• Kulutetuissa energioissa korkeintaan 10% ero
• Polttoaineenkulutuksessa 5% tarkkuus



Keskeiset tulokset - Hybridisointi

• Esitetty konetyyppi soveltuu hybridisoitavaksi erittäin hyvin

• Kaikki kolme kone-esimerkkiä tuottivat ~50% vähennyksen koneen polttoaineenkulutukseen 
samalla työmäärällä
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Yhteenveto

• Väitöstutkimuksessa käytetty menetelmä soveltuu 
hybridityökoneiden tutkimukseen ja mitoittamiseen hyvin. 
Tuotekehitys toimii:
• Halvemmalla

• Nopeammin

• Tarkemmin

• Hybridisoinnilla saadaan aikaiseksi koneita, jotka ovat:
• Energiatehokkaampia

• Vähäpäästöisempiä

• Vähintään yhtä suorityskykyisiä



Yhteenveto

• Mitä 50% pienempi polttoaineenkulutus käytännössä tarkoittaa?
• 20 litraa tunnissa –kulutus pienenee 10 litraan...

• 8 tunnin vuoron aikana säästyy 80 litraa

• Oletetaan vaatimattomasti kaksi vuoroa päivässä...
• 160 litraa vuorokaudessa

• 800 litraa viikossa (5 pv) - neljä tynnyriä

• ...



Kiitoksia mielenkiinnosta!



Contact

Mevea Support

+358 45 122 0233

support@mevea.com

Mevea Sales

sales@mevea.com

Mevea Ltd
Laserkatu 6
FI-53850 Lappeenranta
FINLAND

www.mevea.com
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